PROPOSTA FORMATIVA IDIOMES 2019-2020

Barcelona, 3 de setembre 2019

Benvolguts pares, mares i alumnes,

Us volem informar de l’oferta formativa de l’escola en idiomes durant el curs escolar
2019-2020. És una proposta que considerem important per al desenvolupament dels
nostres alumnes i la seva projecció professional.

Curs conversa migdia
L’objectiu d’aquests cursos és millorar la competència lingüística comunicativa oral de
l’alumne, pel que fa a la recepció, interacció i producció de la llengua.

Oferta d’idiomes
Anglès. Nivells A1-A2-B1-B2-C1

Alemany. Nivell A1-A2 Francès. Nivell A1-A2

Horari
Octubre 2019 a abril 2020. 2h30 setmanals.
Dilluns-Dimecres-Divendres

Dimarts-Dijous

13.40 a 14.30h Per a alumnes CFGM

14 a 15.15h Per a alumnes CFGM i CFGS

14.30 a 15.20h Per a alumnes de CFGS

15.15 a 16.30h Per a alumnes de Batxillerat

19.00 a 20.15 Per a alumnes de CGFS

Pagament
Total de 440 euros.
Primer pagament únic de 290 euros a l’octubre 19.
Segon pagament únic de 150 euros al desembre 19.

El pagament es farà abans de l’inici del curs un cop confirmada la plaça.

Inscripció

Si no ho heu fet encara, heu d’emplenar un formulari en aquest link
https://espaiescola.salesianssarria.com/formularis/tpv/idiomes/curs-regular/
Si penseu que és necessari fer una prova de nivell, el formulari us en facilitarà la
programació.

Durant el mes de Setembre posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la vostra
inscripció als cursos i per poder fer efectiu el pagament.

Curs de Preparació als exàmens oficials de Cambridge
FCE for Schools(B2) i Advanced(C1).
Presentació a les convocatòries de juny 2020.
Les proves de nivell serà a mitjans d’octubre a les 15:15 a la Biblioteca de l’escola, situada
a l’edifici de cicles, segona planta.

Dates: Octubre 2019 a maig 2020.
Horari: Grup 1: Dilluns i dimecres de 12.30 a 14.00
Grup 2. Dilluns i dimecres de 15.00 a 16.30

Preu: 850 euros

Inscripció

Si no ho heu fet encara, heu d’emplenar un formulari en aquest link
https://espaiescola.salesianssarria.com/formularis/tpv/idiomes/curs-regular/

Prova de nivell octubre 2019 (data a confirmar).

Curs anglès intensiu
Idioma: anglès
Nivells: A2,B1 i/o B2 segons Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Dates: 25 de juny al 13 de juliol 2020
Horari: 9 a 12.30h
Hores: 40 hores
Preu: 240 euros

Obrirem inscripció durant el mes de maig 2020

Per a qualsevol dubte, podeu enviar un email a idiomes@sarria.salesians.cat o trucar a
l’escola preguntant per Relacions Internacionals.

Rebeu una cordial salutació,

Jose Abascal Vicente
Director Titular

