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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Anglés Intensiu a Liverpool
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
¡Un curs en el que podràs aprendre Anglès mentre gaudeixes de la ciutat de Liverpool!
El curs d'Anglès Intensiu és un programa de 21 hores setmanals que combina General English i Plus. L'anglès general cobreix les 4 habilitats comunicatives i
la gramàtica, el vocabulari, la pronunciació i les frases essencials. L'anglès plus o intensiu que ofereix als estudiants la possibilitat de practicar encara més les
seves habilitats de lectura, escriptura, conversa i comprensió auditiva d'una manera més comunicativa.
Amb aquest curs els alumnes milloren la seva habilitat comunicativa i el seu nivell d'anglès mentre gaudeixen de la ciutat de Liverpool.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 21

Centre

Liverpool
Liverpool. Regne Unit
La ciutat de Liverpool ofereix una vibrant i icònica cultura europea, ja que té una gran quantitat de gallerías i museus. Afegint l'ambient que hi ha de nit, les
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zones de shopping a la mateixa ciutat i als afores, així com platges precioses i la coneguda població local.
Els objectius de l'Escola es centren en l'experiència dels estudiants, esforçant-se per crear un ambient divertit i amigable pels alumnes i visitants. El centre
també ofereix activitats socials setmanals per aprofitar bé el temps que inclouen activitats de música, esports, cultura i visites a altres ciutats i pobles del
Regne Unit.

Instal·lacions
Les instal·lacions són modernes dissenyades amb art original amb elements característics de la ciutat de Liverpool, així que mentre els alumnes aprenen
anglès coneixen també la ciutat.
Que inclouen:
Zona d'ordinadors
Projectors i pissarres electròniques
Televisions a classe i en algunes classes hi ha Apple TV
18 classes
zona comuna
Free Wi-Fi
Zona tranquil·la per estudiar
Biblioteca

New Barratt House, 47 N John St, Liverpool L2 6SG, Reino Unido

Allotjament
Familia Media Pensión, Habitación Individual
Allotjar-se amb una família és perfecte per a aquells que volen viure una experiència amb gent local i submergir-se en la cultura anglesa. Els estudiants són
benvinguts a la família i se'ls anima a fer d'aquesta llar com casa seva compartint amb els amfitrions àrees comunes.

Residencia Amb Habitació Individual
La residència és per a aquells estudiants que volen ampliar el seu cercle social i conèixer gent nova de diferents nacionalitats mentre estan al Regne Unit,
aquesta opció podria ser perfecta per a tu.
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Es tracta d'una residència amb bany compartit que pot variar des de cases compartides ﬁns habitacions dins de residències totes ben moblades i decorades.
Les opcions d'allotjament compartit estan ubicades en àrees populars per a estudiants amb accés a serveis locals (botigues, bars, etc.) i una bona
comunicació amb el transport públic. Els allotjaments a Liverpool estàn a poca distància de l'Escola, mentre que altres requereixen transport.
La residència ofereix seflf-càtering i inclou:
Habitacions completament moblades
Cuina / bany compartits
Estris de cuina
Àrea comuna moderna amb TV
Check in in situ
Wi-Fi o internet
Llençols
Servei de bugaderia (alguns proveïdors cobren una petita tarifa d'aproximadament £ 2- £ 4)
Algunes tenen Sky / televisió digital, un conjunt de TI i estacionament disponible
Arribada diumenge, sortida el dissabte (nits addicionals a petició)

Residencia Con Habitación Individual (Ensuite Bathroom)
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

