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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Especialitzats

Preparació d'exàmens de Cambridge a Manchester
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

 Acadèmic
Preparación First + Examen.

Programa
L'oportunitat perfecte per poder-te treure un títol Oficial dels exàmens de Cambridge!
Els exàmens de Cambridge són reconeguts mundialment per empreses, universitats i els resultats són vàlids per tota la vida. Durant aquest el Curs de
preparació et capacitaran i repassaràs els diferents temes que s'inclouen en l'examen i perfeccionaràs el teu nivell d'anglès perquè puguis aconseguir i
superar la puntuació que vols en aquests exàmens. A més, en el curs de preparació d'EC et donaran l'opció de treballar amb diferents tipus d'examen per
aprendre a respondre correctament a les preguntes per estar preparat per al dia de l'examen Oficial.
Amb aquest curs a més de millorar el teu anglès podràs fer un examen Oficial a través de cursos bàsics d'anglès en els que notaràs la teva millora en les
quatre habilitats bàsiques, la lectura, l'escriptura, parlar i l'habilitat d'escoltar (Reading, Speaking , Writing & Listening).
Speaking: Aprendràs les habilitats necessàries per parlar amb confiança sobre una sèrie de temes diversos.
Reading: Practicareu la lectura de diversos escrits acadèmics autèntics i se li ensenyaran moltes habilitats de lectura.
Writing: Aprendràs mètodes i estratègies per completar amb èxit les habilitats d'escriptura.
Listening: Escoltaràs diversos accents naturals d'anglès i t'ensenyaran estratègies d'escolta, com la música i escoltar per detall les convers
Et podràs capacitar per als següents exàmens:
FCE (First Certificate in English) Aquest examen està recomanat si el que vols és fer ús d'una àmplia varietat d'anglès tant parlat com escrit.
CAE (Certificate in Advanced English) Aquest examen està enfocat per que l'anglès ho necessitaràs principalment per a la majoria dels propòsits
professionals i acadèmics.
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Dates d'inici del curs:
FCE 19 MAR / 08 JUN (12 Setmanes), 10 SET / 30 NOV (12 Setmanes)

Dates d'Exàmens: 12 JUN, 04 DES

CAE 19 MAR / 08 JUN (12 Setmanes), 10 SET / 30 NOV (12 Setmanes)

Dates d'Exàmens: 13 JUN, 05 DES

Idioma requerit: Anglès

Centre

EC Manchester
Manchester. Regne Unit
El centre d'EC Manchester està situat al centre de la ciutat. Situat al cor de Manchester.
Molt a prop de l'estació de tren de Manchester Piccadily i de l'estació d'autobusos.
El centre té bon accés als principals llocs d'interès cultural i d'oci.

Instal·lacions
Que inclou:
Capacitat del centre: 135
Quantitat d'Aules: 9
Edat mínima: 16 anys
Estudiants per classe: Mitjana 12 (Max 15)
15 ordinadors connectats a Internet
3 tablets disponibles a recepció
WiFi Gratis
Biblioteca
Zona comuna per a estudiants
Zona per estudiar

EC Manchester, Boulton House, 17-21 Chorlton Street, Manchester, M1 3HY
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Allotjament
Familia - Habitación Individual, Media Pensión
Allotjar-se a família pot ser una experiència emocionant en què podràs tenir una millor visió de la cultura i la vida
britànica diària. Aquesta experiència pot ajudar-te a comunicar-te millor i més ràpid en situacions quotidianes. Les
casa en família consisteixen en allotjament amb una habitació individual. Cada habitació està moblada amb un llit,
escriptori / taula, còmoda o un armari, mirall i una basura. Algunes habitacions tenen televisors. També tindrà accés a
àrees comunes com el saló, la cuina i el menjador. És important que les habitacions i les sales d'estar es mantinguin
netes i ordenades. També tindràs accés a un bany compartit. El proveïdor de la casa de família proporciona la roba de
llit i les tovalloles, oferint un rentat per setmana. Qualsevol cosa addicional serà a discreció de la família amfitriona.

Residencia Superior Vita Student Studios - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Vita Student Studios és un nou i luxós estudi al centre de la ciutat de Manchester. Els apartaments tipus estudi inclouen mobles fets a mida, llits grans i
còmodes, electrodomèstics integrats de cuina, TV de pantalla plana, habitacions amb bany privat i accés WiFi en tot l'edifici.
La residència està molt ben ubicada, ja que es troba en una zona estudiantil molt popular que ofereix una àmplia varietat de serveis com bars, restaurants i
botigues. Els supermercats locals i la zona comercial i d'oci Deansgate així com l'estació de tramvia que connecta amb l'estació de Manchester Piccadilly
estan situats a pocs minuts de la residència.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

