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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Especialitzats

Anglès + Cinema
Estats Units





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs de cinema a Hollywood, 28 hores setmanals d'aprenentatge.
Curs ideal per a estudiants que volen combinar classes d'anglès intensiu amb classes de cinema: teoria i pràctica. A part dels estudis de cinema, els alumnes
desenvolupen habilitats del llenguatge i coneixement apropiats al seu nivell, en classes de màxim 15 alumnes.
Què aconseguissis?
Millorar la fluïdesa en moltes àrees de l'anglès (comprensió oral, redacció, expressió oral, escriptura, llenguatge, ...)
Desenvolupar coneixements de cinema
Practicar rodatges i filmografia

En què consisteix el curs?
28 classes a la setmana (20 d'cinema i teoria del cinema) + 8 d'una especialitat
El contingut del curs és el següent:
Cinema contemporani: la història de Hollywood i el negoci de fer cinema
Storytelling
Tècniques bàsiques de rodatge
Producció
Postproducció

Idioma requerit: Anglès
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Centre

LA Hollywood
Los Ángeles. Estats Units
El centre de Kings Los Angeles està situat al costat de Sunset Boulevard a Hollywood, en ple centre històric de la indústria cinematogràfica.
L'escola és un elegant edifici, reformat i amb unes instal · lacions.

Instal·lacions
Instal·lacions modernes, amb sales d'ordinadors a DISPOSICIÓ dels alumnes, sala d'estar i Wi-Fi gratuït a tota l'escola.
A més:
Aules àmplies
Pissarres interactives
Sala amb ordinadors Apple Mac per edició de pel·lícules
Centre d'Aprenentatge Informàtic
Sala comuna de estuduiantes amb TV i vídeo
Àrees per menjar a l'aire lliure
Cafeteria
Cuina i màquines expenedores
Serveis per a estudiants

Àpats
Depenen del règim d'allotjament seleccionat.

Transport
El col·legi és a prop de l'estació de metro i altres mitjans de transport.

1555 Cassil Pl, Los Angeles, CA 90028

Allotjament
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Familia En Mitja Pensió
L'estada en família és una gran opció si es vol viure una immersió de l'idioma completa, aprofitant per aprendre cultura i tradicions en família. Les cases són
seleccionades de manera acurada amb regularitat, per tal d'assegurar una agradable estada.
Els amfitrions poden ser tant famílies, com parelles, solters o jubilats.
El preu de l'allotjament inclou:
Allotjament familiar i còmode
Habitacions individuals
Habitacions completament amoblades
Internet
1 ús de rentadora per setmana
Roba de llit
Règim d'allotjament de mitja pensió: esmorzar i sopar
La distància mitjana a la universitat varia entre els 45 i 55 minuts en transport públic.
* Tovalloles no incloses

Residència En Habitació Compartida
La Residència Cassil està ubicada dins el campus de Kings Los Angeles (Hollywood). Ofereix instal·lacions amb la major de les comoditats, perquè els
estudianets se sentin còmodes en un ambient estudiantil.
Característiques de les instal·lacions:
Cuina comunitària
Menjador
Sala comuna
Bugaderia amb suplement
Roba de llit i tovalloles
Internet
Vigilància 24h
Opcions de menjar: self-catering

L'edat mínima per a aquest allotjament és de 18 anys.

Activitats
Activitats
L'escola està a tan sols uns minuts caminant de llocs d'interès i oci, avingudes i atraccions turístiques. Podràs aprofitar el teu temps lliure per a organitzar
activitats i divertir-te.
Hi ha increïbles llocs que visitar a l'àrea:
Hollywood Walk of Fame
Hollywood Bowl
Amobea Music Center
ArcLight Movie Theater
Grauman 's Chinese Theater

Inglés + Cine | 4 de 5

Ripley 's Believe It or Not
Madame Tussauds
W Hotel

També hi ha altres llocs fantàstics per visitar, a poca distància amb autobús:
Venice Beach
Santa Monica
Beverly Hills
Staples Center
Laguna Beach

A més, els cursos inclouen 2 activitats a la setmana gratuïtes.

Inglés + Cine | 5 de 5

Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

