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Informaci

Edat

Certificats

L’edat mínima és 14 anys.

L’alumnat que hagi complert el requisit d’assistència (80%), però que no hagi assolit els objectius del curs, té dret a un certificat d’assistència.
L’alumnat (amb una assistència mínima del
80%) que hagi superat l’avaluació del curs obtindrà un certificat de suficiència.

Matricula

general

Idiomes
Alemany......... A1 i A2 (60 hores)
Anglès............. A1, A2 i B1 (80 hores), i
		
B2.1 i B2.2 (60 hores)
Francès........... A2, B1 i B2 (80 hores)
Grups redu ts
Màxim 20 alumnes per grup. L’escola es reserva
el dret de no obrir un grup si no s’arriba a un
nombre mínim de 12 alumnes. Si queden places
lliures, la matrícula romandrà oberta fins al dia
de l’inici de les classes.
Dates i horaris
De l’1 al 26 de juliol, per als cursos de 80 hores
De l’1 al 19 de juliol, per als de 60 hores
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
Preus
Curs de 60 hores: 266,80€* (material no inclòs)
Curs de 80 hores: 338,80€* (material no inclòs)
*Preus públics establerts segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny.

La matrícula començarà a partir del dia
24 d‘abril presencialment a l‘escola.
Els menors d’edat hauran de venir acompanyats dels pares o tutors legals per formalitzar
la matrícula.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les
persones que s’hagin quedat sense plaça (per
no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import després de l’inici
del curs.
En cas de renúncia abans de començar les classes, es reemborsarà l’import de la matrícula un
cop deduïdes les taxes administratives (50,80€).
Documentaci
Original i fotocòpia del DNI.
Certificacions acreditatives de les condicions
al·legades.
Acreditació oficial del nivell, si s’escau.

L’obtenció d’un certificat de curs d’estiu no permet el pas al nivell següent d’un curs regular, ni
tampoc garanteix plaça a l’oferta de cursos ordinaris de 2019-2020.
Ara bé, l’alumnat que hagi aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol anterior podrà accedir al mateix curs per completar el nivell.
Cr dits universitaris
Els cursos intensius estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament. Algunes universitats de
Catalunya els reconeixen com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el
reconeixement.
Horari d'atenci

cursos d'estiu

Prova de nivell
La prova de nivell es farà després de la formalització de la matrícula i pagament.
És obligatòria per a tot l’alumnat, excepte en
els casos següents:
- Principiants absoluts,
- Alumnes oficials durant el curs 2018-2019,
- Alumnes amb titulació reconeguda.

Matins: dimarts i divendres d’11.00 a 13.30 hores
Tardes: de dilluns a dijous de 15.30 a 20.00 hores

