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Anglès a l'estranger

/ Tota la família

Curs per a toda la familia a San Diego
Estats Units





+ 12 anys
Anglès
Residència
Apartament

Programa
Programa d'anglès per a tota la família en una ciutat plena d'atributs.
Dosi extra de bon temps, atractiu panorama surfer i una gran varietat de cuina internacional fan d'aquesta ciutat una oferta per a tots els públics ...

El millor destí per perfeccionar l'anglès i viure el Califòrnia dream en FAMÍLIA

Aquest programa inclou cursos per a adults i joves amb diverses opcions a triar, per fer que la vostra experiència s'ajusti exactament als vostres plans.
Programme for Tennagers
Aquest curs està disponible per a joves d'entre 12 i 18 anys i ofereix l'oportunitat de descobrir el meravellós que és viure als Estats Units mentre coneixes a
altres estudiants de tot el món. Participar en aquest pla proporciona millores en l'idioma, amb classes dissenyades específicament per a joves estudiants de
tots els nivells, des bàsic fins avançat.
Els estudiants tindran 20 sessions d'anglès a la setmana, és a dir, quatre classes per dia on aprendran tots els aspectes de l'idioma (parla, escriptura,
escolta, vocabulari i gramàtica). Les classes són reduïdes i personalitzades, amb un màxim de quinze alumnes per classe. Les classes més petites, ajuden a
tenir més oportunitats per participar i més atenció individualitzada. Amb menys estudiants per classe, es farà més fàcil la participació, parlant i fent preguntes,
comprenent millor els continguts i relacionant més amb la resta de companys.
Després de les classes és opcional la teva participació en les activitats de tarda que organitza l'escola. Moltes d'elles visites a museus, parcs, jocs a la
platja... o en un fabulós Surf Camp.
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En el cas que es triï l'opció de classes + activitats, s'inclourà el dinar de dilluns a divendres. Aquest menjar es farà a l'escola, on l'alumne podrà gaudir d'una
varietat de deliciosos menjars amb els companys de classe abans d'anar a una emocionant activitat de tarda.
Els estudiants estaran supervisats al campus durant les classes d'anglès i les activitats.
Dates disponibles: 5 de gener al 2 de febrer // 29 de juny al 17 d'agost

Programme for Adults
Curs de 20 sessions setmanals, de dilluns a divendres en tots els nivells.
L'objectiu d'aquest curs és millorar el nivell d'anglès, el que permetrà comunicar-se de manera més efectiva, a través de l'ensenyament de diferents habilitats
lingüístiques, incloent conversa, gramàtica, lectura, comprensió auditiva, escriptura integral i vocabulari. Les classes són reduïdes amb un màxim de 10
estudiants per classe. L'ambient és relaxat i distès, propiciant que les necessitats de l'estudiant siguin el centre d'atenció.
Els professors són excel·lents professionals, amb gran experiència per ajudar els estudiants internacionals a assolir els seus objectius acadèmiques de
llenguatge. Han d'avaluar les fortaleses de l'estudiant i adaptaran el contingut de la classe per millorar els seus punts forts i millorar les seves habilitats
generals.
Aprendre una llengua implica alguna cosa més que estudiar un llibre de text.
Els professors utilitzen una varietat d'eines com llibres, diaris, revistes, vídeos i àudio com a mètode d'aprenentatge. Els mestres repartiran tasques cada dia
per posar en pràctica el que s'ha après a les classes.

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

Centre

San Diego College of English
San Diego. Estats Units
L'escola de Sant Diego, està situada al cor de la ciutat, a prop de l'animat Broadway.
La proximitat al Gaslamp Quarter i Little Italy permet als estudiants gaudir de molts esdeveniments a l'aire lliure i experimentar la vitalitat d'una ciutat nordamericana.
L'escola es compon de 12 aules modernes, equipades amb l'última tecnologia, com Smart TV i sistemes de so per a un fàcil aprenentatge audiovisual.
Els estudiants podran gaudir de Wi-Fi gratuïta, aire condicionat, accés a diversos ordinadors per a ús personal o auto-estudi, un ampli saló amb una petita
cuina amb microones i molt espai per relaxar-se i barrejar-se amb companys d'arreu del món.
Per aconseguir el màxim èxit acadèmic, les classes són reduïdes, amb una mitjana de 6 a 7 estudiants i un màxim de 12 per classe. El personal consta de
mestres experimentats que estan ansiosos per ajudar els estudiants a aconseguir el domini de l'idioma.
Els mètodes interactius d'ensenyament involucren els estudiants en el procés d'aprenentatge per ajudar-los a comunicar-se de manera efectiva i amb
confiança.
L'equip de Serveis Estudiantils, Admissions i Habitatge, sempre estan disponibles i preparats per ajudar els seus estudiants amb qualsevol consulta.

233 A Street, Suite 400, 4th Floor
San Diego CA 92101
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Allotjament
Residence Premium For Families
Els estudis Residence Premium estan ubicats al centre, a prop del barri Gaslamp Quarter, a escassos 15 minuts a peu de l'escola.
Les habitacions han estat renovades recentment, són espaioses i disposen d'aire condicionat.
Aquesta residència està disponible per a 2 persones i inclou:
Llit queen size (no hi hauria disponibilitat de llits individuals)
Bany privat
Roba de llit i tovalloles
Cuina amb nevera i microones (no està inclosa la coberteria)
Aire condicionat
TV
Recepció 24/7
Neteja no inclosa (els estris de neteja es poden llogar a recepció)
Bugaderia compartida

Shared Apartment Premium Downtonw For Families
Els apartaments Premium Downtown, estan ubicats a East Village, un dels barris més grans del centre de Sant Diego, a uns 25 minuts a peu de l'escola. Es
tracta d'un edifici modern de 45 plantes que ofereix un munt de comoditats, impressionants vistes de l'horitzó de la ciutat i una decoració elegant que farà que
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us sentiu com a casa.
L'apartament inclou:
Habitacions individuals i dobles
Bany privat per habitació
Cuina totalment equipda amb rentavaixelles
Aire condicionat
Sala d'estar
Balcó
Wi-Fi gratuïta
TV
Accessibilitat per a cadires de rodes
Neteja un cop per setmana
Roba de llit i tovalloles incloses
Instal·lacions de bugaderia en el complex (gratuït)

Accés a:
Piscina
Àrea de barbacoa
Gimnàs
Pàrquing

Activitats
Activitats
Programme for Tennagers
Els experts saben que part de l'aprenentatge de l'idioma passa fora de l'aula, de manera que es planifiquen i organitzen activitats divertides i emocionants
perquè els adolescents gaudeixin participant.
És un programa d'activitats ple de excursions dins i fora de Sant Diego. Partits de futbol i beisbol a la platja ...
S'ofereixen 4 activitats de mig dia per setmana més una activitat de dia complet durant el cap de setmana.
A continuació un horari de mostra d'un curs de 3 setmanes:
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Surf Camp
San Diego és conegut com un dels millors llocs per fer surf a Califòrnia. Si sempre has desitjat aprendre com fer el
"hang ten", aprofita a unir-te a aquest campament de surf que inclou taula de surf, vestit de neoprè i classes per part
d'un instructor experimentat. Les classes de surf tenen una durada de tres hores i es duen a terme tots els dilluns,
dimarts i dimecres després de les classes d'anglès. La resta de la setmana també podràs participar en les activitats
amb la resta de companys de classe. Si només vols provar una mica de surf, també és possible reservar per poques
hores.
Programme for Adults
Aprendre una llengua no sempre ha de tenir lloc en un classe. El curs per a adults, ofereix als pares que vulguin,
participar en una gran varietat d'activitats per descobrir la ciutat, praticar les seves habilitats d'anglès fora de l'aula i
conèixer gent d'altres països. Les activitats estan programades durant tota la setmana i les excursions s'organitzen
durant el cap de setmana. Hi ha excursions a Los Angeles i Hollywood, Las Vegas i el Gran Canó, entre molts altres
llocs.
Moltes de les activitats inclouen esports, compres, restaurants i art.
Les platges de Sant Diego són les favorites entre els visitants i els vilatans per igual. Hi ha possibilitat de surfejar
alguna de les millors onades del món a Coronado, navegar en caiac a La Jolla Shores o experimentar l'animat
entreteniment i l'art a Pacific Beach.
Als que li agradin les compres, podran gaudir d'importants centres comercials com Horton Pl, Fashion Valley i UTC
amb importants marques de moda internacionals i un munt de botigues populars. A més, àrees com Little Italy i la Jolla
alberguen múltiples botigues que mostren el talent local.
Els amants del menjar també podran gaudir de la diversitat gastronòmica que ofereix Sant Diego. La majoria dels
restaurants populars es troben a Little Italy, La Jolla, Hillcrest, Old Town i Gaslamp Quarter. Des dels emocionants
carrers del centre de la ciutat fins a les vibracions europees de Little Italy i el tranquil veïnat de Ocean Beach, San
Diego és un excel·lent destí per perfeccionar el seu anglès i viure el somni de Califòrnia.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Programme for Teen Half day 1 week
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app
420,00 USD
Programme for Teen Half day 2 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app
760,00 USD
Programme for Teen Half day 3 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration Certificate CEL app
1.140,00 USD
Programme for Teen Full day 1 week
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
920,00 USD
Programme for Teen Full day 2 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
1.760,00 USD
Programme for Teen Full day 3 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
2.640,00 USD
Programme for Adults 1 week
20 lessons per week
420,00 USD
Programme for Adults 2 weeks
20 lessons
740,00 USD
Programme for Adults 3 weeks
20 lessons
1.060,00 USD
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Fotos

