CURSOS D’ESTIU 2021
Intensius d’alemany, anglès, francès, italià i coreà
Idiomes i nivells:
Alemany A1 (iniciació)

Anglès A2

Anglès B2.1

Francès A1 (iniciació)

Alemany A2

Anglès B1

Coreà A1 (iniciació)

Italià A1 (iniciació)

Dates i horaris:
Del 5 de al 16 de juliol
De dilluns a dijous de 10 a 13h i divendres online
Cursos de 30 hores (24 presencials + 6 treball telemàtic asincrònic)

Grups reduïts:
Grups amb un màxim de 15 alumnes

Edat:
L’edat mínima és 14 anys (fets fins el 31 de desembre de 2021)

Preu:
175 € matrícula ordinària + 15 € de material
87,5 € per a famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals + 15 € de
material
15 € per a famílies nombroses de categoria especial i persones amb una discapacitat
superior al 33%.
El pagament es pot fer amb targeta (preferible) o bé en efectiu (import just).
Es retornarà l’import total de la matrícula si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes per poder
obrir un grup.
En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la
matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55€)
No es retornarà cap import un cop començat el curs.

Matrícula i documentació:
La matrícula es podrà fer a partir del 10 de maig presencialment a la secretaria de l’escola
de dilluns a dijous 17.30 a 20h.
Cal aportar:
- Original i fotocòpia del DNI
- Original i fotocòpia del document que dona dret a la reducció de taxes, si s’escau
- Acreditació de nivell de llengua, si s’escau

Test de nivell
En cas d’estar interessat en un curs de nivell superior a A1, l’alumne haurà de certificar el
seu nivell documentalment en el moment de la matrícula, o bé fer test de nivell. Les dates
per a fer el test de nivell són:
- 11 de maig de 16 a 19.30h
- (pendent)
- (pendent)

Certificats
L’alumnat amb una assistència igual o superior al 80% que hagi superat l’avaluació del curs
obtindrà un certificat de suficiència.
L’alumnat amb una assistència igual o superior al 80% que no hagi superat l’avaluació del
curs obtindrà un certificat d’assistència.

Tens més preguntes?
Pots adreçar els teus dubtes a eoiguinardo@xtec.cat

