cursos
2022 I 2023
KIDS & TEENS

www.kingsbrookbcn.com | info@kingsbrookbcn.com
T. +34 93 209 37 63 | M. +34 628 004 799
Equador 82 | 08029 Barcelona

CURSOS REGULARS KIDS 2022 I 2023
ANGLÈS GENERAL
1.5 hores setmanals
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous 17.20h I 18.50h
Pagament Anual: 365€ I Pagament Trimestral: 125€ I Pagament Mensual: 45€
2 hores setmanals
Dimarts i dijous 13.50h I 14.50h
Pagament Anual: 460€ I Pagament Trimestral: 160€ I Pagament Mensual: 55€
› Matrícula i Material: 65€

|

Servei Recollida i Acollida: 5€ x mes

CURSOS REGULARS TEENS 2022 I 2023
ANGLÈS GENERAL I ANGLÈS FCE I ANGLÈS CAE
1.5 hores setmanals
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous 17.20h I 18.50h
Pagament Anual: 365€ I Pagament Trimestral: 125€ I Pagament Mensual: 45€
2 hores setmanals
Dimarts i dijous 14h I 15h o Divendres 15.30h I 17.30h
Pagament Anual: 460€ I Pagament Trimestral: 160€ I Pagament Mensual: 55€
3 hores setmanals
Dimarts i dijous 17.20h I 18.50h
Pagament Anual: 610€ I Pagament Trimestral: 215€ I Pagament Mensual: 75€
› Matrícula i Material: 65€

INFORMACIÓ GENERAL
• Els nostres professors per nens utilitzen una metodologia dinàmica i comunicativa de manera que
l’aprenentatge es realitza de forma natural i activa.
• Els cursos Kids són per nens de P4 a 6è i els Teens per nens de 1er ESO a 2on Batxillerat.
• Treballem amb grups petits de máxim 9 alumnes per classe.
• Els cursos estan organitzats en tres trimestres i estructurats per nivells i edats dels nens.
• Dates d’inici: 19 I 09 I 2022 (1T) - 09 I 01 I 2023 (2T) - 03 I 04 I 2023 (3T).
• Data finalització: 16 I 06 I 2023.
• Descomptes especials per famílies amb més d’un alumne matriculat a la nostra escola.
• El pagament de les quotes es realitza mitjançant domiciliació bancària.
• En cas de voler classes privades, classes de reforç o formar grups privats, podeu trobar la informació
a la pàgina següent.

PRIVADES IDIOMES 2022 I 2023
ALEMANY | FRANCÈS | ANGLÈS

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnes
.............. 155 €
.............. 305 €
.............. 600 €
.............. 885 €
.............. 1.160 €
.............. 1.425 €
.............. 2.750 €

ÀRAB | XINÈS | JAPONÈS

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnes
.............. 156 €
.............. 325 €
.............. 640 €
.............. 945 €
.............. 1.240 €
.............. 1.525 €
.............. 2.950 €

PRIVADES REFORÇ ESCOLAR 2022 I 2023
CATALÀ | CASTELLÀ | LECTURA | ESCRITURA | MATEMÀTIQUES

5h
10 h
20 h
30 h
40 h
50 h
100 h

1 I 4 alumnes
.............. 135 €
.............. 265 €
.............. 520 €
.............. 765 €
.............. 1.000 €
.............. 1.225 €
.............. 2.350 €

INFORMACIÓ PRIVADES 2022 I 2023
• Si el grup tingués més de 4 alumnes, cada alumne addicional abonaria 3€ I hora.
• 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.
• El curs el podeu realitzar presencialment a l’escola o telemàticament. En el cas de voler les classes
presencialment al vostre domicili tindrien un cost adicional per desplaçament:
BCN KB (0€ I hora) I BCN A (1€ I hora) I BCN B (2€ I hora) I BCN C (3€ I hora) I BCN D (4€ I hora)
• L’horari es pot escollir entre les 8h i les 20.30h de dilluns a dijous, fins les 19h els divendres, o entre
les 09.30h i les 14.30h els dissabtes, tot i que en aquest cas les classes s’haurien de fer al vostre
domicili o empresa doncs l’escola està tancada els dissabtes.
• Les classes es podran cancel·lar amb un mínim de 3h 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 TEENS 2023
ANGLÈS FCE | ANGLÈS CAE | CONVERSACIÓ
5 hores setmanals 			
Dilluns a Divendres 13.30h I 14.30h		
Preu Setmanal: 40€ 			

15 hores setmanals
Dilluns a Divendres 14.30h I 17.30h
Preu Setmanal: 120€

› Matrícula i Material: 15€			

› Matrícula i Material: 30€

• Les classes s’impartiran entre el 03 Juliol i el 28 de Juliol de 2023.
• Les inscripcions es podran realitzar a partir del 10 de Gener de 2023.
• Grups reduïts de màxim 9 alumnes per classe.

WORKSHOPS
Durant el curs oferirem tallers per nens així com per la preparació d’exàmens oficials els dissabtes al
matí. Us anirem informant horaris.

INFORMACIÓ GENERAL CURSOS IDIOMES
• Els nostres professors són majoritàriament nadius o sinó completament bilingües, tenen experiència
i han realitzat estudis universitaris.
• Treballem amb una metodologia comunicativa de classes dinàmiques, lúdiques i participatives.
• Una classe correspon a 55 minuts.
• Els idiomes occidentals estan estructurats en sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2) segons el marc de
referència comú de la UE, i els no occidentals en cinc nivells segons els respectius exàmens oficials.
• 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 dues, es podrà recuperar la quantitat abonada o realitzar el 50% de l’horari.
• Oferim classes gratuïtes de Conversació així com activitats compartides amb els nostres alumnes
d’Espanyol per estrangers per fer Intercanvi d’Idiomes.
• El nostre horari administratiu és de dilluns a dijous de 8h a 20.30h i divendres fins les 19h.
• Festius Nacionals 2022 I 2023: 26 Setembre, 12 Octubre, 01 Novembre, 06 Desembre, 08 Desembre,
01 Maig i 05 Juny.
• Durant el curs escolar es realizaran 4 dies de lliure elecció. Es confirmaran al iniciar el curs.
• Nadal 2022 I 2023: 17 Desembre 2022 a 08 Gener 2023 I Setmana Santa 2023: 01 Abril a 10 Abril
2023.
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