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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès estàndard Converse San Diego
Estats Units





18+
Anglès
Residència
Familia

Programa
El programa estàndard d'anglès de Converse San Diego és pels estudiants que vulguin millorar en sel algès per tal de comunicar-se de forma efectiva i amb
confiança.
El curs d'anglès estàndard de Converse San Diego és un programa de 20 sessions a la setmana en horari de matí.
Classes: 20 sessions setmanals
Durada mínima: 2 setmanes
Durada de classes: 50 minuts
Horari: 09:00 - 12:40h
Grup: màx 8 estudiants

Contingut:
Anglès general
Les 4 destreses:Speaking, Listening, Reading & Writing
Jocs de rol
Debats
Presentacions

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 20
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Timetable
 timetable-san-diegopdf.pdf

 Internet disponible

Centre

Converse San Diego
San Diego. Estats Units
L'escola està situada a molt poca distància del centre històric, al Gaslamp District. Un curs d'anglès general d'altíssim nivell i amb la possibilitat de compartir
allotjament amb els teus amics, fet que redueix el preu considerablement.

Instal·lacions
Aulas modernes i totalment equipades
Wi-Fi
Sala d'ordenadors amb accés al correu
Biblioteca i centre d'estudis
Sales comunes per estudiants amb TV i DVD
Programa social ampli d'activitats i exursions

636 Broadway Street, Suite 210, San Diego, California 92101, USA

Allotjament
Vantaggio - State Street
Aquesta residència situada al cor de Little Italy, està a uns 20-25 minuts de l'escola.
Habitació doble compartida amb un amic/ga amb bany privat*
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Wi-Fi gratuït
Televisor, telèfon, mini nevera i microones
Àpats no inclosos
Espais comuns amb cuines completament equipades, sala d'estar amb TV/DVD
Sala d'ordinadors
Bugaderia
Roba de llit inclosa (tovallones no incloses)

*Opció d'habitació individual també disponible
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada és en diumenge i la sortida en dissabte
Residència no fumador
A l'arribada cal pagar un dipòsit (reembolsable) de 500$ i un fee de neteja de 30$
Edat mínima: 18 anys

Vantaggio - Gaslamp/ Loft Single
La distancia de esta residencia al centro de estudios es inmejorable: aproximadamente 2 minutos a pie.
La habitación incluye:

Internet gratuito
TV
Nevera pequeña
Microondas
Además de ello, el centro dispone de lavandería y cocina compartidas.
* comidas no incluídas
* no está permitido fumar en la residencia

Vantaggio - State Street - Large Single/ Baño Privado
Esta residencia en el corazón de Little Italy, se encuentra a unos 20-25 minutos de la escuela.
Habitación individual con baño privado
Wifi gratuito
Televisor, teléfono, mini nevera y microondas
Comidas no incluidas
Espacios comunes con cocinas completamente equipadas, sala de estar con TV/DVD
Sala de ordenadores
Lavandería
Ropa de cama incluidas pero no las toallas

A tener en cuenta:
El dia de llegada es el domingo y la salida el sábado
Residencia no fumador
Al llegar se debe pagar un depósito (reembolsable) de 500$ y un fee de limpieza de 30$
Edad mínima: 18 años

Familia Media Pensión, Habitación Individual
Vantaggio- State Street- Small Single/, Baño Privado
Distancia aproximada a la escuela de 15 a 20 minutos.
Internet gratuito
Mini-nevera
Telégono y TV
Microondas
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Además, la residencia cuenta con una habitación de ordenadores, lavandería y una cocina compartida disponible para aquellos que lo necesiten.

Activitats
Activitats
L'escola ofereix moltes activitats i excursions diverses. Algunes d'elles són gratuïtes i d'altres trenen un cost addicional. Exemples d'activitats:
caiac
patinar
escalada
rutes en bicicleta
bolera
surf
Zoo de San Diego
Vòlei platja
Futbol

Excursions
Exemples d'excursions opcionals:
Disneyland
Universal Studios
Six Flags Magic Mountain
Sea World
San Francisco
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Business English Course
Aprender cómo dirigir y participar en reuniones, forjar relaciones, comunicarse clara y concisamente, informar y analizar información, entregar noticias, hacer
presentaciones y mucho más. Comprender y debatir temas relacionados con liderazgo/gestión, ética, negocios internacionales, empleados/ mano de obra,
clientes y más; use el vocabulario comercial apropiado.
125,00 USD / Setmana

Fotos

