CLASSES D’ANGLÈS
PER ADOLESCENTS.
(12-18 ANYS)
1. INTENSIUS D’ESTIU ANGLÈS: AVANÇA
UN NIVELL EN UN MES. 50H DE CLASSE.

2. INTENSIU ANGLÈS PREPARACIÓ FCE ( 60H).

Del 26 de juny al 31 de juliol, classe de 9-12h del matí de
dilluns a dijous. Adreçat a nois i noies que s’examinaran a
la convocatòria de desembre de 2017 o març de 2018 de la
Universitat de Cambridge.

Del 26 de juny al 31 de juliol, classe de
9,30-12h del matí de dilluns a dijous. Es dóna
diploma acreditatiu amb el nivell obtingut.
Abans d’iniciar el curs, prova de nivell gratuïta.

Aquest curs té continuïtat el mes de setembre pels
qui van a aquestes convocatòries.
Abans d’iniciar el curs, prova de nivell gratuïta.

CLASSES PER ADULTS
3. INTENSIU D’ANGLÈS PER ADULTS ( 40H )

Preu: 570€/525€*

Del 26 de juny al 31 de juliol, classe de
18,30-20,30h de dilluns a dijous a partir de 16 anys.

Per contractacions abans del 02/05/2017*
facilitats de pagament:
Inscripció: 140 €

CLASSES DE REPÀS

NEW

01/06/2016: 150 €
01/07/2016: 150 €
Preu: 495€/440€*
A Cassà de la Selva i Banyoles els intensius són
de 9-11,30h o 11,30-14h segons nivell de l’alumne.

Classes de reforç escolar de totes les assignatures adreçades
a recuperacions de setembre, deures d’estiu o preparació del
curs següent.

Aquests intensius els oferim en 4 nivells diferents
segons les aptituts i coneixements de cada alumne.
Prova de nivell gratuïta.
Preu: 495€/440€*

Adreçades a nenes i nens de primària, ESO i Batxillerat.
Professors amb experiència contrastada. Garantia de resultats.

Si no aproves et tornem els diners!!!
Horari de matins i tardes.
Des del 3 de juliol al 28 de juliol i del 28 d’agost al 8
de setembre.
Preus:
Primària: 8€/h ESO: 11€/h BAT: 14€/h
També hi ha la possibilitat de fer classe privada.

4. BONUS X 16 DISPONIBLE EN TOTS ELS
IDIOMES. L’IDIOMA A MIDA DE LES SEVES
NECESSITATS.
( ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, RUS,
XINÈS MANDARÍ, CATALÀ I CASTELLÀ
PER ESTRANGERS ).

Aquestes 16h de classe privada es poden
fer des del 26 de juny
31 de juliol i del
4 al 15 de setembre
horària.
Adaptat a les teves necessitats.
Preu: 464€/448€*

