PRAXI DEL CURS

PREPARACIÓ PER A EXÀMENS OFICIALS

-Grups d’1 a 4/5 alumnes.

Pel que fa al PET, (en el Marc Comú Europeu equivaldria

-Exàmens i controls periòdics, propis i/o d’organismes
oﬁcials.

CAMBRIDGE

-Aules espaioses i climatitzades.
-Llicenciats en ﬁlologia anglesa, amb àmplia experiència.
-Anglès a tots els nivells: infants, adolescents i adults.

ADMINISTRACIÓ
1. Per a començar les classes, l’alumne haurà d’estar
inscrit en el centre, havent facilitat les seves dades

KET
FIRST CERTIFICATE
ADVANCED

EOI

d’antelació sempre que hi hagi places lliures. No es

se l’han de treure. També es poden preparar, per la seva
similitud, les proves d’anglès de la EOI.

Matins, 9 h.-15 h.
Tardes-nits, 15 h.-22 h.

Dimarts
Dimecres

3. L’alumne contractarà les hores que desitgi i haurà
4. Qualsevol canvi es podrà realitzar amb una setmana

universitari pel Pla Bolonya, i els alumnes que no el tenen,

Dilluns

2. El primer dia de classe l’alumne es presentarà a Secretaria

d’abonar la quota mensual de l’1 al 10 del mes en curs.

al B1), és el nivell que es necessita per acabar un grau

PET (B1)*

personals i abonat la inscripció.
per recollir la relació de professors i hores assignades.

NOTA:

CERTIFICAT ELEMENTAL (3r EOI)

Dijous

CERTIFICAT D’APTITUD (5è EOI)

Divendres
Dissabte

prodran recuperar les hores perdudes per falta d’assistència,
ni es descomptaran del rebut.
5. L’alumne pot ampliar o reduir l’horari, comunicant-ho

ALTRES CURSOS

directament a Secretaria (no als professors).
6. Els exalumnes que vulguin començar les classes, si
fa menys de 6 mesos que han pagat la matrícula, no
caldrà que la tornin a abonar.
7. Per a qualsevol aclariment, dubte o element a resoldre,
si us plau, poseu-vos en contacte amb el Cap d’Estudis
que està a la vostra disposició.

ANGLÈS COMERCIAL
CLASSES DE CONVERSA
REDACCIÓ DE TEXTOS

Nota:
Tot i que el centre romandrà tancat
del 27-12 al 05-01, les quotes seran
mensuals i, durant tot el curs, tindran
el mateix cost. Si l’alumne vol
abandonar la formació, no tindrà cap
compromís econòmic; només caldrà
que formalitzi la baixa el mes anterior.

