Curso de inglés intensivo EC Londres +30 | 1 de 7

Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu EC Londres +30 de 22,5
hores
Regne Unit






+30 anys
Anglès
Residència
Familia
Apartament

Programa
Curs intensiu per a majors de 30 anys, ideal per millorar el teu nivell d'anglès de forma més ràpida, guanyar confiança i fluidesa en situacions i contextos
quotidians sense importar en quin nivel comencis.
El curs d'anglès intensiu d'EC Londres +30 és un programa de 30 sessions a la setmana (22,5 hores). Les classes s'alternen en horari de matí (09-12.15h) i
tarda (14.45-18h) cada dia, com en un curs estàndard de 15 hores i també inclou les assignatures optatives (7,5 hores) de 13 a 14:30.
Classes: 30 sessions setmanes
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx. 14 estudiants
Contingut:
15 hores d'anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
7,5 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
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Basic English Writing
Media Studies
Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caracteritza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic
Millorar el temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, Internet...)

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 30

Timetable
 timetable-ukpdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC Londres +30
Londres. Regne Unit
Londres és una de les ciutats més fascinants del món, plena d'energia, multiracial i cosmopolita, amb una infinitat de coses per fer, conèixer i explorar. Una
ciutat on avorrir-se és bàsicament impossible.
L'escola d'EC Londres està situada a Euston, molt a prop de Covent garden, Blookmsbury i el famós British Museum, a la zona 1 del metro de Londres.
Ocupa la tercera planta d'un impressionant edifici de 12.000m2. Aquesta escola és exclusiva per a persones a partir dels 30 anys que vulguin compartir la
seva experiència amb altres estudiants de perfils similars i més madurs.
EC té escoles a la majoria de països angloparlants, sempre en ciutats increïbles i ubicacions immillorables. Els centres són moderns, còmodes, amb molta
llum natural i les últimes tecnologies. Els estudiants provenen de més de 140 països de tot el món i el personal altament qualificat farà que l'aprenentatge i
l'estada a l'estranger sigui una gran experiència.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, les aules estan perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola conta amb una estupenda cafeteria.
8 aules modernes i totalment equipades
Sales d'ordinadors amb Wi-Fi gratuït
Biblioteca i centre d'estudis
Sales comunes per estudiants amb TV i DVD
Cafeteria a la primera planta
Programa social ampli d'excursions i activitats

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a la teva disposició una gran cafeteria moderna i a més tindràs una gran oferta de cafeteries,
restaurants i botigues a prop on podràs comprar menjar.
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Euston House, 24 Eversholt Street, London, NW1 1AD, UK

Allotjament
Casa Compartida SC
Els pisos compartits són l'opció més econòmica, ideal per persones independents però que volen estar en contacte amb altres estudiants. Cada pis té entre 5
i 7 habitacions.
Els pisos es troben a la Zona 2 de Londres, a prop de les estacions de metro de South Berdmonsey, Surrey Quays, Rotherhithe i Canada Water. Estan ben
comunicades amb el centre de Londres, on s'hi arriba en 30 minuts. A la mateixa zona hi ha centres comercials, restaurants i zones d'oci.
El preu inclou:

Habitació individual amb bany compartit
Cuina comuna
Roba de llit
Sala d'estar comuna
Wi-Fi
Rentadora

Cal tenir en compte:
El dia d'arribada ha de ser el mateix dia de la setmana, ja sigui en dissabte o diumenge.
A casa hi haurà estudiants de diferents nacionalitats, fins a un màxim de 10.
Edat mínima: 18 anys.

Família - Habitació Individual, Mitja Pensió - Fins A 45 Minuts De Trajecte
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums angleses. Les famílies
poden ser de diversos orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies MP situades a una distància màxima de 45 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per la modalitat de mitja pensió (MP).
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Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és en dissabte.
Pot haver-hi més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família
Edat mínima: 16 anys.

Somerset Court Residence
Aquesta residència a la zona 1 de Londres està ubicada a menys de 10 minuts a peu de l'escola. Està molt a prop del famós barri de Camden amb les
botigues, cafeteries i bars musicals. A més, està molt ben comunicat entre les estacions de metro d' Euston i Mornington Crescent.
Un edifici modern d'apartaments mixtos de 4 a 6 persones que inclouen:
Habitació individual amb bany privat
Cuina compartida en cada apartament
Roba de llit
Wi-Fi gratuït
Sala d'estar comuna
Servei de neteja
Bugaderia amb rentadora i assecadora que funcionen amb monedes
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada és dissabte de 08-20h i la sortida a les 10h
Edat mínima: 18 anys

Apartament Individual. Nido, Kings Cross
Apartaments individuals amoblats i totalment equipats amb bany i cuina privaa. 100MB de Wi-Fi, seguretat 24h, zona comuna per bugaderia, servei de neteja
setmanal, gimnàs obert 24h, sales d'estudi amb ordinadors Apple d'ús gratuït i sales comunes. Dia d0entrada dissabte o diumenge a les 14h i la sortida el
mateix dia a les 10h.
Estan situats a uns 15 minuts a peu de l'escola, al costat de Euston Road i molt a prop d'una de les estacions de tren principals de la ciutat, Kings Cross.

Premium Homestay, Desayuno, Habitación Privada Con Baño Y Máximo A 45min De Trayecto.
St. Pancras ( Hab. Individual + Self-Catering + Ensuite)
Residència Liberty Plaza - Habitació Individual Self-Càtering
La residència Liberty PLaza és un nou edifici, modern i molt ben conservat que acull estudiants de totes les universitats de Londres. Compta amb una
recepció 24 hores, gimnàs, estudi, zona de relax amb TV, estudi i terrassa on poder-te relaxar.
Aquesta residència està ubicada a la zona 1 a pocs minuts del barri de negocis de la ciutat amb botigues de disseny, bars, cafeteries i restaurants. El trajecte
fins l'escola és d'uns 30 minuts en transport públic o en bicicleta.
Inclou:
Habitació individual amb bany privat
Cuina comuna
Sala d'estar
Sala d'estudi
Sala de jocs
Gimnàs
Wi-Fi disponible
TV per cable
Servei de neteja
Pàrquing de bicicletes
Mini supermercat al mateix edifici
Cal tenir en compte:
L'entrada i la sortida ha de ser en dissabte
Caldrà deixar un diposit a l'arribada
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Residència Liberty Plaza - Estudi Individual, Self Catering
Estudi a la residència Liberty Plaza amb llit doble, bany i cuina privada

Residencia Comfort Space - Estudi Indivdual
Mini Studio Privado - Comfort Scape Wembley Studio
Familia - Habitación Individual, Alojamiento Y Desayuno - Hasta 45 Minutos De Trayecto
Familia - Habitación Doble, Media Pensión - Entre 45 Y 60 Minutos De Trayecto
Estudio Superior Chapter Studio - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Superior Scape Bloomsbury Residence
Superior Scape Shoreditch
La residencia cuenta con todo lo que necesita para una estancia activa, relajante y educativa en Londres. Aproveche el súper rápido Wi-Fi de 100 MB,
estudie en las tranquilas habitaciones provistas o incluso prepare una comida con sus amigos y compañeros de clase en las cocinas comunitarias
compartidas. Si desea relajarse aún más, hay una sala de cine de última generación, y si desea mantenerse en forma, el gimnasio gratuito abierto las 24
horas está lleno de todo lo que necesita para hacer ejercicio y mantenerse saludable.

Activitats
Activitats
A més dels teus cursos d'anglès, 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 activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Visites a museus i galeries
Visites guiades a la ciutat
Pub night
Karaoke
Activitats esportives
Cinema
Teatre i musicals
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.
Banys romans de Bath
Oxford
Cambridge
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Canterbury
Dover
Cardiff
Stonehenge
Stratford
Les excursions solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

