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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès semi-intensiu EC Boston
Estats Units





+16 anys
Anglès
Familia
Apartament

Programa
Curs semi-intensiu ideal per millorar el teu nivell d'anglès de forma més ràpida, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense
importar en quin nivell comences.
El curs d'anglès intensiu d'EC Boston és un programa de 24 sessions a la setmana (18 hores). Les classes s'alternen en horari de matí (08:30 a -12.35h) i
tarda (14.15 a 17.30h) cada dia, com en un curs estàndard de 15 hores, i s'afegeixen les assignatures optatives (3 hores) de 12:30 a 14h.
Classes: 24 sessions setmanals
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx 14 estudiants
Contingut:
15 hores d'anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
3 hores d'optatives a triar entre:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
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Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caractertiza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic
Millora del temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, internet...)

Idioma requerit: Anglès
Número de sessions d'idioma: 24

 Internet disponible

Centre

EC Boston
Boston. Estats Units
Boston es presenta com una de les ciutats més antigues d'EUA, rica en història, tradició i cultural, així com moderna i centre de l'educació i la investigació de
Nova Anglaterra. Les seves institucions culturals i educatives són mundialment reconegudes.
L'escola d'EC Boston està situada a pocs minuts del mar, envoltada de restaurants, botigues i altres atraccions. Està molt a prop de Fanueil Hall, ediﬁci
històric i emblemtàtic de la història d'Estats Units que va ser un mercat i lloc de reunions des del 1742.
EC té escoltes en la majoria de països de parla anglesa, sempre en ciutats increïbles i ubicacions immillorables. Els seus centres són moderns, còmodes,
amb molta llum natural i amb les últimes tecnologies. Els estudiants procedeixen de més de 140 països de tot el món i el seu personal qualiﬁcat farà del teu
aprenentatge una gran experiència.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, aules perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola també té una cafeteria estupenda.
18 aules recentment remodelades i completament equipades
Accés a Internet wi-fi i pissarres digitals en totes les aules
Sales comunes pels estudiants
Sala informàtica amb 19 ordinadors.
Biblioteca i sala d'estudis
Ampli programa social d'activitats i excursions.

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a la teva disposició una cuina comunitaria i a més tindràs una gran oferta de cafeteries,
restaurants i botigues a prop on podràs comprar menjar.

1 Faneuil Hall Square, Boston, MA 02109 , USA
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Allotjament
Familia - Habitación Individual I Mitja Pensió
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums americans. Les famílies
poden ser de diferents orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies MP situades a una distància d'entre 45 i 60 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió (MP).
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és el dissabte.
Pot haver-hi més estudiants de diferents nacionalitats en casa de la familia.
Edat mínima:16 anys

Apartaments North End, Habitació Individual, Self Catering
La escola compta amb dos apartaments mixtos a North End. Les calçades adoquinadas del barri de North End estan envoltades d'alguns dels millors
restaurants de la ciutat i alberguen dos dels llocs històrics més importants de la Revolució de les Tretze Colònies: l'antiga església del nord i la casa de Paul
Revere.
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Cada apartament consta d'una habitació individual amb bany privat dins i una habitació compartida amb bany compartit. A més la cuina està totalment
equipada amb taulells de marbre i electrodomèstics recentment renovats. La zona d'estar compte amb un televisor de pantalla plana. Els dormitoris i els
banys són molt espaiosos.
Els apartaments de North End es troben a 15 minuts a peu de l'escola, en un dels barris més populars de la ciutat. Estaràs envoltat de monuments històrics i
d'alguns dels millors restaurants de la ciutat! Aquesta allotjament es troba en ple centre, a prop de tot tipus de comerços i cafeteries.
Dia d'arribada: dissabte, entre les 11:00 i les 20:00 h
Dia d'entrada: dissabte, sortida abans de les 11:00 h
NOTA: Majors de 18 anys

Apartment North End - Habitació Individual, Bany Privat
La escola compta amb dos apartaments mixtos a North End. Les calçades adoquinadas del barri de North End estan envoltades d'alguns dels millors
restaurants de la ciutat i alberguen dos dels llocs històrics més importants de la Revolució de les Tretze Colònies: l'antiga església del nord i la casa de Paul
Revere.
Cada apartament consta d'una habitació individual amb bany privat dins i una habitació compartida amb bany compartit. A més la cuina està totalment
equipada amb taulells de marbre i electrodomèstics recentment renovats. La zona d'estar compte amb un televisor de pantalla plana. Els dormitoris i els
banys són molt espaiosos.
Els apartaments de North End es troben a 15 minuts a peu de l'escola, en un dels barris més populars de la ciutat. Estaràs envoltat de monuments històrics i
d'alguns dels millors restaurants de la ciutat! Aquesta allotjament es troba en ple centre, a prop de tot tipus de comerços i cafeteries.
Dia d'arribada: dissabte, entre les 11:00 i les 20:00 h
Dia d'entrada: dissabte, sortida abans de les 11:00 h

Activitats
Activitats
L'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i nit que t'ajudarà a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del primer dia. Algunes de les
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activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Visita al mercat de SoWa
Boston Duck Tour
Visita Bynker Hill Monument
Freedom Trail
MIT Museum
Skywalk Observatory
Sports on the Common
Pub Night
A més, s'ofereixen algunes classes gratuïtes cada setmana per millorar aspectes com: la pronunciació, l'escriptura, la conversa...

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Six Flags
New York City
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Niagara Falls
Washington DC
Les excursions solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

