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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès Kings Londres
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs perfecte per millorar el teu anglès i tenir temps per visitar Londres i practicar el teu anglès fora de l'aula. L'escola està acabada de renovar, en un barri
molt agradable a només 20 minuts del centre de Londres amb tren.
El "Compact Course" de Kings Londres és un curs d'anglès amb 20 sessions a la setmana (15 hores). Les classes solen ser al matí de dilluns a divendres.
Durant l'estiu pots tenir classe pels matins o les tardes o una combinació de les dues.
Treballaràs els següents temes.
English Language
Vocabulary
Grammar
Pronunciation
Language skills
Speaking
Listening
Reading
Writing
Study skills
Note taking
Research skills
Time management
Dictionary work
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Learner autonomy
Cultural and personal development
Understanding cultural differency and similarity
Working with others
Presenting argument

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 20

 Internet disponible

 Més informació a la web del nostre proveïdor.

Centre

Kings Londres
Londres. Regne Unit
L'escola de Kings Londres està situada al bonic barri de Beckenham. És un barri molt verd, segur i amb bon nivell econòmic. Està a tan sols 20 minutos del
centre de Londres amb tren, però sense tenir el soroll, les despeses i els riscos que pot comportar viure al centre.
L'escola d'anglès de Kings Londres ha estat renovada i ampliada recentment, amb la construcció d'un edifici nou on està la recepció i una concorreguda
cafeteria.
Hi ha aproximadament uns 40 professors a Kings Londres. Pels professors d'anglès es requereix com a mínim que tinguin un certificat CTEFLA (Certification
in Teaching English as a Foreign Language to Adults), encara que la majoria dels professors de Kings tenen una Llicenciatura o un Màster.

Instal·lacions
Aules espaioses i ben equipades
Pissarres intel·ligents
Laboratori de ciències
Estudio d'art i disseny
Sala d'ordinadors
Biblioteca
Internet Wi-Fi gratuït
Cafeteria àmplia i moderna
Pati per menjar a l'aire lliure
Zona de tennis de taula

Àpats
Els menjars dependran del pla contractat. En tot cas, tindràs a la teva disposició una gran cafeteria moderna amb una zona exterior per poder menjar a l'aire
lliure. I a més, comptes amb una gran oferta de cafès i tendes al voltant on podràs comprar menjar.

25 Beckenham Rd, Beckenham, Greater London BR3 4PR, UK

Curso de inglés Kings Londres Beckenham | 3 de 5

Allotjament
Familia
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums anglesos. Les famílies
amfitriones a Kings Londres estan totes seleccionades amb molta atenció per l'equip de Kings. I a més els Accomodation Officers de Kings les visiten de
forma regular.
Kings té relacions estretes amb moltes famílies locals, incloent famílies, parelles, jubilats o solters. Totes les famílies ofereixen una acollida molt amable i un
allotjament confortable.
El preu de l'allotjament en família inclou el següent:
Habitacions individuals tot l'any. Habitacions dobles disponibles a l'estiu prèvia consulta
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió i esmorzar, dinar i sopar per a la modalitat de pensió completa
Habitació totalment equipada
Roba de llit
Ús d'internet
Una rentadora a la setmana
La ubicació mitjana de les famílies a l'escola és d'aproximadament 30 minuts caminant o en bus.
A tenir en compte:
L'allotjament en familia és de diumenge a diumenge
La roba de llit està inclosa però hauràs de portar els teus tovalloles
Menors de 18
Els estudiants menors de 18 anys han de tornar a casa abans de les 23:30h cada dia.

Residencia De Estudiantes
Les residències d'estudiants de Kings a Londres ofereix tot el confort d'una casa a més de la llibertat de ser independent. Estan situades en un barri molt
segur i estan entre 5 i 20 minuts caminant de l'escola. I estan molt ben comunicades amb el centre de Londres.
Les residències d'estudiants estan disponibles per a cursos de 12 setmanes o més.
Instal·lacions:
Habitacions individuals
Bugaderia
Neteja setmanal
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Roba de llit
Sala de TV
Jardí
Internet wifi gratuït
Edat mínima: 18 anys
Allotjament en règim de "self-catering". És a dir que no s'inclou cap àpat però que hi ha totes les facilitats perquè puguis cuinar tu mateix.

Residencia Crystal Palace - Estiu
Aquesta nova residència està situada en un entorn de zones verdes dins el Parc de Crystal Palace. Està a 20 minuts amb autobús de l'escola i també a 20
minuts en bus del centre de Londres. Totes les habitacions disposen de TV de pantalla plana. La seva ubicació amb vistes al National Sports Centre permet
als estudiants tenir accés a unes instal·lacions esportives com ara piscines, gimnasos, pistes d'esquaix i mur d'escalada.
La residència està oberta del 26 de juny al 7 agost 2016.
Instal·lacions:
Habitacions individuals, dobles i triples
Supervisió a la residència
Bugaderia (de pagament)
Neteja de zones comunes i habitacions
Sala de TV
Internet wifi gratuït
Edat mínima: 18 anys
Menjars: s'ofereix en règim de Bed and Breakfast. Hi ha una opció de mitja opció disponible per GBP54 extres per setmana.

Student Houses, Habitación Individual, Self-Catering

Activitats
Activitats
L'edifici principal de l'escola d'anglès Kings Londres està al davant d'un excel·lent centre esportiu amb moltes instal·lacions com:
piscina
gimnàs
Estudi de ball
Centre de salut i bellesa
Pistes d'esport
Per ser estudiant de Kings Londres, podràs accedir a aquestes instal·lacions amb un preu reduït.
A més d'això, l'equip de Kings Londres t'ofereix un programa d'activitats lúdiques, algunes de pagament i altres gratuïtes. Són totalment opcionals però solen
ser una bona manera de practicar l'anglès amb els teus companys d'estudi i amb el staff anglès.
Inclòs en el preu del teu curs d'anglès, també podràs tenir 2 activitats de socialització a la setmana.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

