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CURSOS REGULARS ADULTS 2020 I 2021
ANGLÈS GENERAL I ANGLÉS FCE I ANGLÉS CAE
1.5 hores setmanals
Tardes: dimarts o dijous 19h I 20.30h
Pagament Anual: 325€ I Pagament Trimestral: 120€ I Pagament Mensual: 45€
2 hores setmanals
Migdies: dimarts i dijous 14h I 15h
Pagament Anual: 430€ I Pagament Trimestral: 155€ I Pagament Mensual: 55€
3 hores setmanals
Dimarts i dijous 19h I 20.30h
Pagament Anual: 580€ I Pagament Trimestral: 210€ I Pagament Mensual: 75€
› Matrícula i Material: 60€

INFORMACIÓ GENERAL CURSOS IDIOMES
• Els nostres professors són majoritariament natius, tenen experiència i han realitzat estudis
universitaris.
• Treballem amb una metodologia comunicativa de classes dinàmiques i participatives.
• Una classe correspon a 55 minuts.
• Els cursos estan organitzats en tres trimestres.
• Dates d’inici: 29 I 09 I 2020 (1T) - 11 I 01 I 2021 (2T) - 06 I 04 I 2021 (3T).  
• Les classes estan estructurats en sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2) segons el marc de referència comú
de la UE.
• Abans d’iniciar el curs podeu fer una prova de nivell totalment gratuïta.
• A la finalització del curs s’entrega un certificat d’aprofitament amb les hores realitzades i el nivell
estudiat.
• Els grups s’obriran sempre que hi hagi un mínim de tres persones matriculades. En el cas que només
n’hi hagi una, es podrà recuperar la quantitat abonada o realitzar el 50% de l’horari.
• Oferim activitats compartides amb els nostres alumnes d´Espanyol per estrangers per fer Intercanvi
d´Idiomes.
• El nostre horari administratiu és de dilluns a divendres de 8h a 20h.
• Festius Nacionals Curs 2020 I 2021: 12 Octubre, 08 Desembre, 24 Maig i 24 Juny.
• Nadal 2020 I 2021: 18 Desembre 2020 a 10 Gener 2021 I Setmana Santa 2021: 27 Març a 05 Abril 2021.  
• En cas de voler classes privades podeu trobar la informació a la pàgina següent.

CURSOS PRIVATS + CURSOS EMPRESES 2020 I 2021
1 | 10 alumnes
5 h............... 135 €
10 h..............265 €
20 h............. 520 €
30 h..............765 €
40 h........ 1.000 €
50 h.......... 1.225 €
100 h....... 2.350 €

CATALÀ
ESPANYOL

1 | 10 alumnes
5 h............... 155 €
10 h............. 305 €
20 h.............600 €
30 h............. 885 €
40 h.......... 1.160 €
50 h.......... 1.425 €
100 h....... 2.750 €

ALEMANY
FRANCÈS
ANGLÈS
ITALIÀ

1 | 10 alumnes
5 h...............165 €
10 h..............325 €
20 h.............640 €
30 h............. 945 €
40 h.........1.240 €
50 h.......... 1.525 €
100 h....... 2.950 €

ÀRAB
JAPONÈS
RUS
XINÈS

INFORMACIÓ GENERAL CLASSES PRIVADES
• Els preus són per pack d´hores i es divideixen entre el número d´alumnes
• Si un alumne abandona les classes, la resta asumirà el cost proporcionalment
• Els preus no inclouen el material, el qual té un cost d´entre 30€ I 60€ si és un llibre. Si disposeu de
material propi intentarem de treballar-hi.
• Encara que la nostra metodologia general és dinàmica i comunicativa i treballem especialment la
conversa, al tractar-se de classes privades, poden ser personalitzades segons les vostres necessitats.
• Realitzem la preparació i la matriculació pels respectius exàmens oficials si hi esteu interessats. La
preparació als examens oficials no garantitza poder-los passar pero sí garantitza que esteu preparats
per passar-los.
• El curs el podeu realitzar a l’escola o telematicament a les vostres oficines I domicili. Cost del
desplaçament:
BCN KB (1€ I hora) I BCN A (2€ I hora) I BCN B (3€ I hora) I BCN C (4€ I hora)
• En el cas de classes per empreses, podem ajudar-vos a tramitar la bonificació de Fundae (Fundació
Tripartita)
• L’horari es pot escollir entre les 8h i les 20.30h de dilluns a divendres o entre les 09.30h i les 14h
els dissabtes, tot i que en aquest cas les classes s´haurien de fer al vostre domicli o empresa doncs
l´escola està tancada els dissabtes.
• Les classes es podran cancel·lar amb un mínim de 4h d’antel·lació i recuperar-les un altre dia.
• La contractació d’un pack no exigeix un mínim d’hores setmanals, però té validesa durant dos anys.
• Les classes privades i de reforç poden iniciar-se durant tot l´any.

INTENSIUS D’ESTIU 2021
ANGLÈS GENERAL I ANGLÈS FCE I ANGLÈS CAE I ALEMANY GENERAL
15 hores setmanals
Dilluns a Divendres 10h I 13h
2 setmanes: 220€ I 4 setmanes: 420€
› Matrícula i Material: 30€
• Les classes s’impartiran entre el 05 Juliol i el 30 de Juliol de 2021.
• Les inscripcions es podran realitzar a partir del 01 de Febrer de 2021.
• Grups reduits de màxim 8 alumnes per classe.
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