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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Estats Units

Àrea de Nova York Total Immersion
Estats Units




.

+14 anys
Anglès
Família Voluntària
Immersió

Programa
La immersió total en una família voluntària és l’opció ideal per aquells que busquen una integració total al país i l’idioma.

Immersió absoluta a una família americana.
La immersió total en una família voluntària és l'opció ideal per aquells nois i noies molt madurs que busquen una integració total al país i l'idioma. Aquest
programa es realitza en comunitats generalment de l'Estat de New Jersey encara que podria ser que estigués a Pennsilvània, Nova York o algun dels Estats
veïns. A tall d'exemple l'any passat la comunitat va ser a New Jersey i Pennsilvània.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Intermig

Requisits Especials
El Electronic System for Travel Authorization (ESTA) és obligatori per a l'entrada als Estats Units. Recorda que és responsabilitat teva emplenar el formulari
de l’ ESTA online o comprovar que el tens en vigor.

 Internet disponible
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Centre

American Family
Nova York. Estats Units
La immersió total en una família voluntària és l’opció ideal per aquells que busquen una integració total al país i l’idioma. Aquest programa es realitza en
comunitats generalment de l'Estat de Nova Jersey tot i que podria ser que estigués a Pennsilvània, Nova York o algun dels Estats veïns. A tall d'exemple
l'any passat la comunitat va ser a New Jersey i Pennsilvània.

Transport
En aquest programa aniràs acompanyat d'un monitor/a de vol pel que la teva entradaal país no la faràs sol/a. A la teva sortida de l'aeroport de destinació, un
cop passat el control d'immigració, recollida la maleta i passat el control de duanes hi ha tres opcions possibles: que t'estigui esperant la teva família
d'acollida, que qui t'esperi sigui la nostra coordinadora americana o depenent de la població en la qual resideixi la teva família que et desplacis amb el nostre
grup del programa de l'Àrea de Nova York, amb els que hauràs volat, fins a la seu d'aquest programa en la què et recollirà la teva família americana.
A l'avió omple el formulari de duanes amb la direcció de la teva família d'acollida. Quan et preguntin a immigració que vas a fer respon amb tota tranquil•litat
la realitat: a passar un mes amb una família.

Costa Est, Estats Units

Allotjament
Família Voluntària
Quan parlem de família ens referim a nuclis familiars amb una concepció contemporània del terme. Encara que en un percentatge molt alt dels casos són el
que s'entén per família tradicional (pare, mare i fills), en altres casos pot tractar de persones vídues, parelles sense fills, mares o pares solters, divorciats o
gent gran. Cal destacar que no es fan discriminacions de cap tipus ja sigui color de pell, religió, etc.
Per més detalls sobre el programa de família voluntària sol·liciteu el document de les condicions d'aquest programa.
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Dates i Preus
Família Voluntària
29.06.2022 al 27.07.2022
4 web.Semanas
3.320,00 EUR
El preu inclou:








Monitor només vol
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Bitllet d'avió anada i tornada
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Extres
Setmana Extra
Volta sense monitor i possible suplement pel canvi de la data de tornada
480,00 EUR

Fotos

