LONDON HIGHGATE
ST GILES COLLEGE
Del 2 de gener al 16 de desembre
L'escola està situada en un bonic edifici d'estil eduardià, amb un tranquil jardí anglés, al nord de
Londres, a 5 minuts de l'estació de metro Highgate, a la zona 3, amb excel·lents connexions amb
el centre de la ciutat. Disposa entre altres instal·lacions de: 24 aules, biblioteca, laboratori
d'idiomes, pissarres interactives, sala d'ordinadors, sistema WIFI i cafeteria.
EDAT: des de 18 anys.
ALLOTJAMENT:
Residència Chester House (de 18 a 25 anys). Disponible tot l'any. Situada al Muswell Hill, a 15
minuts de l'escola amb bus. Habitació individual amb lavabo, banys compartits en cada planta.
Règim de mitja pensió entre setmana i, pensió completa els caps de setmana.
Residència Chapter Highbury (disponible tot l'any). Moderna residència universitària, situada a
30 minuts amb transport públic de l'escola, prop de Upper Street. Ofereix habitació individual amb
bany privat. No inclou menjars, però la residència té cuines. Es poden contractar els desdejunis al
St. Giles Café per 26£ a la setmana. Hi ha cinema, karaoke, billar, gimnàs, sala d'estudi,
bugaderia, personal les 24 hores i wifi.
Allotjament de diumenge a diumenge

CURSOS D'ANGLÉS GENERAL
I DE NEGOCIS (*)
20 Lliçons setmanals
20 Lliçons setmanals
Horari vesprades: 14.00Horari matins: 9.00 –13.00
18.00
Setmanes
Chester
Chapter
Chester
Chapter
House
Highbury
House
Highbury
2
1.309 €
1.538 €
1.124 €
1.353 €

(*) 28 Lliçons setmanals
Horari: 9.00-15.40

Chester
House
1.506 €

Chapter
Highbury
1.791 €

3

1.963 €

2.306 €

1.686 €

2.030 €

2.258 €

2.686 €

4

2.475 €

2.932 €

2.145 €

2.603 €

2.829 €

3.393 €

CURSOS FAST-TRACK PER A PREPARACIÓ EXAMENES DE CAMBRIDGE
20 Lliçons setmanals (matins)
28 Lliçons setmanals
Horari: 09.00 – 13.00
Horari: 09.00-15.40
Setmanes
Chester House
Chapter Highbury
Chester House
Chapter Highbury
8
4.620 €
5.727 €
5.289 €
6.396 €
9

5.173 €

6.443 €

5.926 €

7.196 €

TRANSFER (preus per persona i trajecte):
Des de

1 passatger

2 passatgers

3 passatgers

London Heathrow / London City

97 €

65 €

54 €

London Gatwick / Stansted / Luton

111 €

75 €

59 €

DATES DE COMENÇAMENT DELS CURSOS:
Cursos d'anglés general (20 i 28 lliçons). Tots els dilluns. Hi ha nivells d'elemental a avançat. Per
a començar des de zero als principiants se'ls ofereix començar, en grups específics, el 7 de gener
i 29 de juliol, amb preus lleugerament superiors als d'anglés general i amb un màxim de 8 alumnes
per aula.
Cursos d'anglés per a negocis. Són 28 lliçons, repartides en 20 lliçons d'anglés general + 8
lliçons d'anglés de negocis. Tots els dilluns. Es requereix un mínim de B1 o intermedi.
Cursos de preparació d'exàmens, per a nivells intermedi alt o superior.
8 setmanes: FCE, 21 de gener al 15 de març.
9 setmanes: FCE/CAE, 15 d'abril al 14 de juny.
Els estudiants s'integraran a grups preparatoris ja existents, d'una durada de 10 a 13 setmanes.
Dates i taxes d’exàmens no incloses en el preu del curs:
FCE: 15 de març, 11 de juny i 3 de desembreLLL. £150
CAE: 16 de març, 12 de juny i 4 de desembre LLL... £154

EL CURS INCLOU:
Allotjament i manutenció segons l'opció triada
Lliçons de 50 minuts
Màxim, 12 alumnes per aula
10% de descompte en la compra dels llibres de text
Ús de material suplementari d'ensenyament
Certificat d'assistència
Ús del centre multimèdia d'aprenentatge
Accés a Internet i correu electrònic
12 mesos d'accés a la seua plataforma d'ensenyament en línia
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
No hi haurà classes els dies festius següents: 1 de gener, 19 i 22 d'abril, 6 i 27 de maig, i 26
d'agost
Els llibres de text tenen un cost entre £ 25-50.

