Cursos d’anglès per a adults
Quina és la teva meta en anglès? Descobreix els nostres nous cursos presencials i online.
I què passa si hem de tornar a confinar-nos? No hi ha problema, donarem les classes a
través de Zoom i podràs continuar utilitzant els teus crèdits i millorant el teu anglès allà on
estiguis.

myClass
Matricula’t ja i comença a gaudir de les teves classes presencials l’1 d’octubre o de les teves
classes online ara.
• Flexible: reserva les teves classes en el portal online myClass.
•

Estàs enfeinat/da? No et preocupis, pots cancel·lar les classes fins a 24h abans.

•

Prepara’t per als exàmens de Cambridge First, Advanced o Proficiency.

Preus i condicions
1 crèdit = 1 classe = 90 minuts
CRÈDITS

HORES

DURACIÓ

20 crèdits: 20 classes

30 h de classe

3 mesos per a gaudir-los

40 crèdits: 40 classes

60 h de classe

6 mesos per a gaudir-los

60 crèdits: 60 classes

90 h de classe

9 mesos per a gaudir-los

80 crèdits: 80 classes

120 h de classe

12 mesos per a gaudir-los

PREU*
490€
(16,30€/hora)
940€
(15,70€/hora)
1.340€
(14,90€/hora)
1690€
(14,08€/hora)

*Els preus en els nostres centres de Las Rozas i Villaviciosa són diferents, consulta els detalls amb el
nostre departament d’Atenció al Client.

PAGAMENTS FRACCIONATS – Agost i Setembre 2020
Pack

1r pagament

2n pagament

3r pagament

4t pagament

Moment de la
compra

3r mes de
matrícula

6è mes de
matrícula

9è mes de
matrícula

20 crèdits

490€

40 crèdits

490€

450€

60 crèdits

490€

450€

400€

-

80 crèdits

490€

450€

400€

350€
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-

Preparació IELTS i Aptis
En els nostres cursos de preparació d’IELTS i Aptis podràs preparar la prova per a obtenir el
resultat que necessites i complir les teves metes en anglès. A més, ara també podràs prepararte en modalitat online.

Preus i condicions
Els cursos d’IELTS i Aptis tenen una duració de 10 hores en total, y un preu de 190€.

Horari dels cursos
Els cursos de myClass, preparació d’exàmens de Cambridge, IELTS i Aptis tenen horaris molt
variats en tots els nivells. Consulta la disponibilitat en el teu centre de preferència.

FORMES DE PAGAMENT, TERMES I CONDICIONS
• Targeta de crèdit o dèbit (Visa / Mastercard / 4B / Maestro): Pagament online mitjançant
enllaç enviat al teu correu electrònic.
• Transferència bancària.
• La classe tindrà un màxim de 14 alumnes per aula que podrà ser depassat en cas de
força major; i serà menor en los nous cursos per a assegurar el distanciament i la
seguretat dels alumnes.
• La informació addicional relativa a condicions específiques de matriculació, causes,
formalitats i conseqüències de la resolució del contracte, dret de desistiment i polítiques
de descompte està a la teva disposició en el formulari de matrícula.
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Es fan constar els aspectes següents:
1. La identitat del responsable del centre: centre que depèn de la Delegació a Espanya de la Fundació British Council, inscrita
al Registre del Ministeri d’Educació Cultura i Esport amb el número 847, amb domicili a Madrid, Passeig General Martínez
Campos número 31 (28010) i titular de CIF W 0061076F.
2. Els ensenyaments que s’ofereixen no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.
3. La titulació mínima dels professors és nivell 4 del NQF d’acord amb la classificació de Qualifications and Curriculum
Authority (QCA) (UK) o equivalent, tot i que molts tenen també el certificat CELTA de la University of Cambridge o el certificat
TESOL del Trinity College London, i/o experiència prolongada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera.

