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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs anglès intensiu Sussex Downs Lewes 21 hores
Regne Unit





+16
Anglès
Familia
Residència

Programa
Un curs variat on es treballen totes les parts essencials en l'aprenentatge tradicional d'una llengua combinat amb estudis com: literatura, art i disseny,
business o turisme. també es pot fer la preparació pels exàmens oficials d'IELTS i Cambridge. A més, conviuràs en un autèntic campus universitari amb
estudiants britànics i de moltes nacionalitats diferents.
El curs intensiu de 21 hores de Sussex Downs és un curs d'anglès amb 12 hores de classes d'anglès combinades amb 6 hores d'assignatures optatives i 3
hores de preparació d'un examen oficial. Cada any més de 200 estudiants trien aquest programa per la varietat d'opcions que ofereix.
Classes: 21 hores setmanals
Durada mínima: 2 setmanes
Dates d'inici: tots els dilluns de l'any (excepte vacances)
Contingut:
Anglès general
2 optatives per triar cada trimestre - Anglès per a ús específic (Literatura, Art i Diseny, Turisme, Business English, etc.)
Preparació d'examen oficial (IELTS; PET; FCE; CAE; CPE)

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Pre-intermig
Número de sessions d'idioma: 21

 Internet disponible
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Centre

Sussex Downs College
Lewes. Regne Unit
Un dels campus de Sussex Down està situat a Lewes, una ciutat històrica amb un magnífic castell, antics carrers estrets plens de botiguetes curioses, així
com restaurants i cafès. Lewes és considerada una ciutat segura i acollidora per als estudiants internacionals que la visiten. L'entorn és tranquil, oferint fàcil
accés a ciutats com Londres (a 1 hora en tren) o Brighton (a tan sols 15 minuts en tren). El centre de la ciutat està a 10 minuts a peu de l'escola.
Com que el programa es desenvolupa en uncollege, els alumnes es relacionaran amb estudiants britànics i viuran la vida universitària d'aquest país.

Instal·lacions
Biblioteca
Laboratori d'idiomes amb molt material autodidàctic i d'ajuda
Centre d'art
Instal·lacions esportives
Aula d'ordinadors
Residència al campus

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En tot cas, tindràs a la teva disposició la cafeteria i el restaurant del campus. I, a més, comptaràs amb una gran oferta
de cafès i botigues a la zona on podràs comprar menjar.

Mountfield Rd, Lewes, East Sussex, BN7 2XH, UK

Allotjament
Família
Viure en una família durant el curs és una de les millors opcions per a practicar l'idioma i conèixer costums angleses. Les famílies amfitriones viuen a Lewes
i voltants, com que no es tracta d'una ciutat gaire gran, les famílies viuen a poca distància del campus. Allotjament en habitació individual amb bany compartit.
El preu de l'allotjament en família inclou en següent:
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Habitacions individuals tot l'any.
Habitacions dobles disponibles a l'estiu.
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió o self càtering (sense àpats i amb accés a cuina).
Habitació totalment equipada
Roba de llit
Una bugada a la setmana

Cal tenir en compte:
L'allotjament en família és de diumenge a dissabte.
La roba de llit està inclosa però caldrà que portis les teves pròpies tovalloles.

Menors de 18
Els estudiants menors de 18 anys tenen una normativa especial.

Caburn House
La residència està ubicada al mateix campus de l'escola i a 10 minuts a peu del centre de la ciutat. Consta de:
57 habitacions individuals amb llit individual, armari, escriptori, calefacció elèctrica i bany privat amb dutxa
Sales comunes pels estudiants amb televisors i DVD
Cuina equipada per a l'ús comunitari
Bugaderia (£3)
Sala de jocs
Accés a Internet amb Wi-Fi
Personal de seguretat
Disponible per a majors de 18 anys

Residence With Meals Off Campus
Residence Without Meals Off Campus

Activitats
Activitats
Sussex Down College t'ofereix un programa d'activitats lúdiques, algunes de pagament i d'altres de gratuïtes. Són totalment opcionals però solen ser una
bona manera de practicar l'anglès amb els companys d'estudi i l'staff anglès.
Esports
Tallers d'art i disseny
Programa social
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

