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 Acadèmic
TOEFL.

Programa
Curs de preparació del TOEFL o SAT a Boston

La universitat t'espera
Els estudiants internacionals han de superar molts obstacles quan planegen entrar a una universitat dels Estats Units: requisits de fluïdesa en anglès,
puntuació mínima en els exàmens estàndards o coneixement de el sistema d'educació.
Aquest programa està desenvolupat per a estudiants de nivell avançat que volen preparar-se per entrar a una universitat nord-americana, per seguir una
carrera acadèmica, o simplement per millorar el seu anglès acadèmic general.
El curs inclou 18 sessions setmanals de preparació específica per al TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o SAT. Es treballaran les quatre
destreses:
Millorar la lectura i anàlisi crítica de textos
Desenvolupar la destresa en escriptura i producció de textos
Ampliar i millorar de les habilitats d'expressió oral (en ambients socials, acadèmics i professionals) amb debats, presentacions, etc.
Afinar la destresa auditiva per escoltar, identificar i comprendre les idees principals i els detalls rellevants en diversos contextos
A més, podràs gaudir juntament amb altres estudiants internacionals i realitzar tallers i visites a la gran ciutat de Boston, la capital de l'educativa dels Estats
Units.
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Idioma requerit: Anglès

Centre

Suffolk University
Boston. Estats Units
Boston és per a molts una de les ciutats més atractives dels Estats Units i es considera la capital de l'educació. Alberga la major població d'estudiants
universitaris del món. Universitats prestigioses com Harvard, MIT, Tufts i la Universitat de Massachusetts són només algunes de les moltes institucions
educatives de la ciutat i els seus voltants. Boston també és la llar d'alguns dels millors equips esportius dels Estats Units, i els estudiants tindran l'oportunitat
de veure els Medias Rojas en el Fenway Park o experimentar el futbol americà en un joc dels Patriots.
La Universitat de Suffolk és una universitat d'investigació privada ubicada al centre de Boston. Amb 7.560 estudiants, és la vuitena universitat més gran de
l'àrea metropolitana de Boston. Va ser fundada com a facultat de dret el 1906 i porta el nom de la seva ubicació al comtat de Suffolk, Massachusetts.
La universitat, situada a la vora d'el centre de l'històric veïnat de Beacon Hill, és mixta i comprèn la Facultat de Dret de la Universitat de Suffolk, la Facultat
d'Arts i Ciències i l'Escola de Negocis Sawyer.

Instal·lacions
L'escola compta amb una gran sala d'estudiants amb sofàs, un lloc ideal per relaxar-se i relacionar-se amb altres estudiants internacionals. Les aules estan
equipades amb smartboards i ordinadors per als estudiants.

Transport
La ubicació de la universitat és molt cèntrica, a 15 minuts de qualsevol indret de Boston en metro

73 Tremont St, Boston, MA 02108, Estados Unidos

Allotjament
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Residencia Suffolk University
Les residències de la Universitat de Suffolk són de les preferides pels que decideixen estudiar a Boston. Totes elles ofereixen una ubicació ideal, a poques
illes de l'estació de Park Street, l'estació central de metro de Boston, a només 15 minuts (4 parades) de Harvard Square.
Cadascuna de les residències té àmplies àrees comunes, cafeteries modernes i d'alta qualitat, aire condicionat, wifi gratuït, entrades segures, seguretat les
24 hores i habitacions compartides.
Al programa inclou pensió completa. L'esmorzar s'ofereix amb opció de bufet (amb gran varietat d'aliments com ous, gofres, creps opancakes, fruita, cereals,
civada i sucs) entre les 7:45 i les 8:45. El dinar se serveix entre les 12:30 i les 13:30 durant l'activitat a Harvard o allà on estiguis fent l'activitat. El sopar (entre
les 17:30 i les 18:30) consisteix en una varietat d'opcions de tot el món. Cada dia ofereix un dinar diferent: pizza, amanida, hamburgueses, pasta, pollastre
rostit, bistec, peix a la graella, entrepans i menjar xinès i italiana. El menú dels dies d'excursió va a càrrec dels estudiants, així que podràs triar el que més et
vingui de gust.
No t'hauràs de preocupar per la roba de llit, se't proporcionarà. Això si, hauràs de rentar-te la roba i tindràs a la teva disposició rentadores i assecadores per
fer-ho sempre que vulguis. El preu per rentat o secat és de $1.25.

Activitats
Excursions
Estas son algunas de las actividades y excursiones que tienen preparadas
Newbury Street
Faneuil Hall and Quincy Market
Beacon Hill and the State House
Museum of Fine Arts
Freedom Trail
Duck Tour
Revere Beach
Tambien visitarás las universidades más destacadas de la fantástica ciudad de Boston: Harvard University, MIT, U Mass Boston, Brown University (opcional)
Y si aún quieres explimir más la experiencia, adicionalmente podrás añadir excursiones opcionales, con coste extra a Nueva York o el parque de atracciones
Six Flags
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Dates i Preus
Residencia Suffolk University

entre el 20.06.2021 i el 31.07.2021
3 web.Semanas
4.875,00 USD
El preu inclou:







18 Sessions setmanals d'especialitat
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Extres
Application fee
150,00 USD

Fotos

