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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Especialitzats

Preparació d'exàmens de Cambridge a Endinburg
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Una estada a l'estranger mentre aprofites per preparar-te per obtenir un títol oficial, el First Certificate o el Advanced.

Els exàmens de Cambridge First (FCE) i Advanced (CAE) són vàlids per tota la vida i són reconeguts mundialment
per les empreses i universitats. En l'examen s'avaluaran la redacció, la comprensió lectora, la gramàtica, la
comprensió oral i les habilitats de conversa, i el programa et prepararà per a totes aquestes parts de l'examen. En
aquest curs es treballen totes les habilitats elementals prestant especial atenció a l'ús de l'anglès. Estudiaràs exàmens
anteriors que t'ajudaran a preparar-te i utilitzaràs una gran quantitat de bibliografia recomanada.
A més, a les classes es treballen altres aspectes de l'anglès general, de manera que no t'has de preocupar per si
passaràs tot el curs practicant per a l'examen. L'objectiu del curs és que aprovis l'examen, que aprenguis anglès i
gaudeixis de la teva estada.
Amb aquest programa podràs preparar-te pels dos següents exàmens:
- FCE (First Certificate in English) aquest és un examen en què podràs mostrar la teva capacitat en l'anglès oral i
escit i arribaràs a tenir un nivell d'anglès intermedi-avançat.
En obtenir aquest títol significarà que entens la idea principal en llegir textos, que pots mantenir converses sobre
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temes diferents i que pots desenvolupar textos clars i detallats expressant les teves opinions.
- CAE (Cambidge English Advanced) aquest examen t'ajudarà a desenvolupar les teves capacitats lingüístiques per
progressar al màxim en els estudis, la feina i per poder viure en un país de parla anglesa.
A més de les avaluacions regulars durant el curs, també realitzaràs un examen de prova amb les cinc parts que el
componen. També et prepararan per a l'entrevista oral (part 5) i et donaran l'ajuda, assistència i consells que
necessitaràs per al dia de l'Examen Oficial.
Les dates d'inici del curs són les següents:
- FCE 7 Maig, 21 Octubre
- CAE 6 Maig, 21 Octubre

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Intermig Alt
Número de sessions d'idioma: 25

Requisits Especials
Se requiere según el titulo oficial:
- FCE Nivel Intermedio Superior
- CAE Nivel Avanzado

 Internet disponible

Centre

British Study Center Edinburgh
Edimburg. Regne Unit
BSC Edinburgh és una escola d'anglès fundada al 2002, amb la missió d'oferir una gran varietat de cursos d'anglès de qualitat en instal·lacions sorprenents.
El BSC Edinburgh està ubicat al cor d'Edinburg, a un dels carrers més coneguts de la ciutat: George Street. És un lloc immillorable per aprendre anglès i
conèixer la ciutat. Està a escassos minuts de les principals atraccions turístiques de la ciutat, moderna i enriquidora per als estudiants.

Instal·lacions
Instal·lacions modernes i espaioses:
Aules amb pissarres interactives
Biblioteca i sala d'estudis obertes a diari
Sala d'ordinadors
Wifi gratuït a tot l'edifici

Àpats
Depenen del règim d'allotjament escollit.

Transport
El centre està ubicat en el centre, on podràs trobar, molt a prop, nombrosos serveis de transport públic.

62- 66 George St, Edinburgh EH2 2LR, Reino Unido
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Allotjament
Família, Habitació Individual, Mitja Pensió
Allotjar-se amb una família et donarà l'oportunitat de practicar anglès fora de l'aula, en contextos reals de vida quotidiana. Gaudiràs d'una estada agradable i
confortable, en un entorn familiar i acollidor.
Característiques de les residències:
Famílies en barris residencials o centre ciutat
Disponibilitat per a tot l'any
Cases a pocs minuts de transport per a l'escola (35-45 minuts de trasnport públic)
Habitació individual
Mitja pensió (esmorzar i sopar tots els dies)
Accés a la cuina, la família permet a l'estudiant cuinar de manera autònoma (per exemple, en els menjars).
Possibilitat d'una rentadora per setmana
Bany compartit amb la família
Tovalloles proporcionades per la família
Ús del telèfon a consultar amb la família
Accés a Internet

Residència MacDonald, Hab.Ind. Bany Privat
Residència d'estudiants a molt poca distància de l'escola, a una zona residencial propera a la zona alta de Leith Walk. Podràs estar al centre en 15 min.
Què inclou?
Habitació individual en apartament
Escriptori i armari propi
Bany propi
Accés a cuina compartida: fogons, coberteria, estris de cuina.
Sala comuna amb televisió i jocs
Inclou roba de llit
Sala de bugaderia amb rentadores i assecadores, funcionen amb targeta.
Internet Wi-Fi
Conserge i seguretat 24 h.
No inclou:
Tovalloles
Menjars, encara que podràs utilitzar la cuina per fer-te el menjar (hi ha un supermercat a 3 minuts de la residència.)
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Edat mínima: 18 anys

Familia Media Pensión, Habitación Doble
Familia - Habitación Individual Y Desayuno
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Familia - Habitación Compartida, Media Pensión
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Familia - Habitación Compartida, Alojamiento Y Desayuno
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Activitats
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Activitats
Activitats
L'escola ofereix un programa variat d'activitats i excursions que va canviant cada setmana.
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Dates i Preus
Pla B
Si no us van bé les dates proposades per viatjar en grup, podeu començar el programa de forma individual en un altre moment...

entre el 30.04.2018 i el 31.12.2019
6 web.Semanas
1.875,00 GBP
El preu inclou:
Las fechas de inicio del curso son las siguientes:- FCE 7 Mayo, 21 Octubre- CAE 6 Mayo,
21 Octubre

Fotos

