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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Estats Units

Preparació SAT o TOEFL en Boston
Estats Units




+15 anys
Anglès
Residència

 Acadèmic
TOEFL.

Programa
Curs de preparació del TOEFL o SAT a Boston

La universitat t'espera
Els estudiants internacionals han de superar molts obstacles quan planegen entrar a una universitat dels Estats Units: requisits de fluïdesa en anglès,
puntuació mínima en els exàmens estàndards o coneixement de el sistema d'educació.
Aquest programa està desenvolupat per a estudiants de nivell avançat que volen preparar-se per entrar a una universitat nord-americana, per seguir una
carrera acadèmica, o simplement per millorar el seu anglès acadèmic general.
El curs inclou 18 sessions setmanals de preparació específica per al TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o SAT. Es treballaran les quatre
destreses:
Millorar la lectura i anàlisi crítica de textos
Desenvolupar la destresa en escriptura i producció de textos
Ampliar i millorar de les habilitats d'expressió oral (en ambients socials, acadèmics i professionals) amb debats, presentacions, etc.
Afinar la destresa auditiva per escoltar, identificar i comprendre les idees principals i els detalls rellevants en diversos contextos
A més, podràs gaudir juntament amb altres estudiants internacionals i realitzar tallers i visites a la gran ciutat de Boston, la capital de l'educativa dels Estats
Units.
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Idioma requerit: Anglès

Centre

The Newman School
Boston. Estats Units
Boston és per a molts una de les ciutats més atractives dels Estats Units i es considera la capital de l'educació. Alberga la major població d'estudiants
universitaris del món. Universitats prestigioses com Harvard, MIT, Tufts i la Universitat de Massachusetts són només algunes de les moltes institucions
educatives de la ciutat i els seus voltants. Boston també és la llar d'alguns dels millors equips esportius dels Estats Units, i els estudiants tindran l'oportunitat
de veure els Medias Rojas en el Fenway Park o experimentar el futbol americà en un joc dels Patriots.
La Escuela Newman es va fundar l'any 1945. Els fundadors van començar educant als joves que van regressar del servei militar al final de la Segona Guerra
Mundial i es van expandir gradualment per a servir als joves en els seus anys de l'escola secundària.
El compromís de Newman amb l'educació internacional va començar en aquests primers anys d'existència de l'escola i condujo al desenvolupament del
programa d'anglès com a segon idioma.

Instal·lacions
Hi ha múltiples espais comuns per als estudiants que interactuen junts.
També hi ha rentadores, màquines expendedores i una oficina de servei oberta durant el dia.

Transport
La ubicació de l'escola és muy céntrica, a 20 minuts de qualsevol indret de Boston en metro.

247 Marlborough St, Boston, MA 02116, Estados Unidos

Preparación SAT o TOEFL en Boston | 3 de 4

Allotjament
Residencia Newman School
• Els estudiants s'allotjaran a habitacions àmplies i totalment equipades amb 2-4 llits. Els banys són dins de l'habitació. Els estudiants solen compartir amb
estudiants d'una edat similar i que parlen un primer idioma diferent
• Les habitacions estan equipades amb un escriptori per a cada estudiant, calaixos i armaris. Hi ha emmagatzematge addicional disponible per als estudiants.
Tots els llençols es proporcionen i es canvien setmanalment.
• La supervisió d'un adult 24 hores proporciona un entorn de vida segur i còmode.
El programa inclou pensió completa.
No hauràs de preocupar -te per la roba de llit ni les tovalloles, se't proporcionarà. Això sí, hauràs de rentar-te la roba i tindràs a la teva disposició rentadores i
assecadores.

Activitats
Excursions
Estas son algunas de las actividades y excursiones que tienen preparadas
Newbury Street
Faneuil Hall and Quincy Market
Beacon Hill and the State House
Museum of Fine Arts
Freedom Trail
Duck Tour
Revere Beach
Tambien visitarás las universidades más destacadas de la fantástica ciudad de Boston: Harvard University, MIT, U Mass Boston, Brown University (opcional)
Y si aún quieres explimir más la experiencia, adicionalmente podrás añadir excursiones opcionales, con coste extra a Nueva York o el parque de atracciones
Six Flags
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Dates i Preus
Residencia Newman School

entre el 20.06.2021 i el 31.07.2021
3 web.Semanas
4.875,00 USD
El preu inclou:







18 Sessions setmanals d'especialitat
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Extres
Application fee
150,00 USD

Fotos

