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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Especialitzats

English Plus UAL
Regne Unit





+16
Anglès
Familia
Residència

Programa
El curs English Plus UAL et permet combinar un curs d'anglès general de 15 hores setmanals amb 7, 9 o 15 hores d'una especialitat d'Art, Moda o
Comunicació que es realitza en una de les sis universitats que formen The University of Arts.
English Plus:
15 horas d'anglès general (dilluns a divendres) combinades amb set, nou o quinze sessions depenent de l'especialitat escollida. Art i Disseny:
Ceramics (2 setm.) - 29/07
Fine Art (4 setm.) - 29/07
Art, architecture & Interior Design (4 setm) - 29/07
Comunicació:
City Photography (2 setm.) - 15/07
Marketing & Communication (2 setm.) - 15/07
Graphic Design (4 setm.) - 29/7
Fim Making (2 setm) - 29/07
Moda:
Fashion Design (4 setm.) - 29/07
Fashion Styling (2 setm.) - 15/07 o 29/07
Per a més informació sobre els cursos consulteu amb la nostra oficina.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Pre-intermig
Número de sessions d'idioma: 15

Timetable
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 art-design-optionspdf.pdf
 communication-optionspdf.pdf
 fashion-optionspdf.pdf

 Internet disponible

Centre

University of the Arts London (UAL) - The Language Centre
Londres. Regne Unit
Aquesta universitat té un gran prestigi mundial i hi estudien joves i adults de 100 països diferents. Ofereix tota mena de programes relacionats amb l'Art (art,
disseny gràfic, moda, comunicació, fotografia, teatre, cinema, producció, entre d'altres) des de cursos d'estiu i trimestres fins a curs preuniversitaris,
llicenciatures i postgraus. Dissenys com la motocicleta chopper o produccions com El Fantasma de l’Òpera han nascut a les seves aules, i dissenyadors de
Dior i Alexander McQueen hi han estudiat.
Dins l'University of the Arts (UAL) hi trobem en Language Centre, l'escola d'idiomes de la universitat. La Language Centre és una eina imprescindible pels
estudiants europeus i internacionals que estudien a la universitat. Ofereix cursos d'anglès general, preparació d'exàmens oficials i els seus populars cursos
d'English Plus que combinen classes d'anglès amb l'estudi d'una especialitat en art.

Instal·lacions
The Language Centre:
Aules grans, modernes i totalment equipades
Wi-Fi
Sala d'ordinadors
Biblioteca i centre d'estudis
Sales comunes per estudiants amb TV i DVD
Segons l'especialitat escollida, les classes d'art es realitzen en una de les sis universitats que formen The University of the Arts:
Central Saint Martins College of Art & Design: CSM
London College of Fashion: LCF
Chelsea College of Art & Design: CHEL
London College of Communication: LCC
Camberwell College of Arts: CAMB
Wimbledon College of Art: WIMB

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a prop una gran oferta de cafeteries, restaurants, bars i botigues on podràs comprar menjar.

UAL, The Language Centre, 272 High Holborn, London, WC1V 7EY, UK
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Allotjament
Família MP 40- 45 Minuts De Trajecte
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums angleses. Les famílies
poden ser de diversos orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies MP situades a una distància màxima de 50 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per la modalitat de mitja pensió (MP).
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
Accés a Internet
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és en diumenge.
Pot haver-hi més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família
Edat mínima: 16 anys.

Casa Compartida SC
Els pisos compartits són la opció ideal per a persones independents però que volen estar en contacte amb altres estudiants. Cada pis/casa allotja entre 5 i 10
estudiants.
Els pisos es troben a la zona 2 de Londres i estan ben comunicats amb l'escola i el centre de Londres, on s'hi arriba en 30 minuts. En la mateixa zona hi ha
centres comercials, restaurants i zones d'oci.
El preu inclou:
Habitació individual amb bany compartit
Cuina comuna
Roba de llit
Sala d'estar comuna
Wi-Fi
Rentadora
Cal tenir en compte:
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El dia d'arribada i sortida és diumenge
Edat mínima: 18 anys.

Familia B&B Habitación Individual - Zona 1 O 2
Familia MP 30-45 Mins
Sketch House - Residence

Activitats
Activitats
El programa social d'activitats es redueix als divendres i caps de setmana ja que els estudiants tenen classe tots els matins i moltes de les tardes. Algunes
d'aquestes activitats són gratuïtes i altres tenen un cost addicional.
Visita Portobello Market i Notting Hill
"Vol" amb London Eye
Viatge en vaixell pel riu Tàmesi fins Greenwich
Visita guiada per "the Houses of Parliament"
Visites de galeries d'art i museus: The Design Museum, Tate Modern, The Victoria and Albert Museum.
Nit en un pub anglès tradicional
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Dates i Preus
Familia
Residència
Familia
Familia
Residència

Fotos

