PROGRAMES IDIOMES
CURS 2014/15
Programes per a adults

GRUPS REDUÏTS
Tots els programes de SELCA
Idiomes estan dissenyats per
grups de màxim 5 persones.

Programes fets a mida, amb material i temaris pensats i dissenyats per a
satisfer les necessitats lingüístiques actuals. Essent la comunicació una de
les eines essencials de la nostra societat, els programes formatius de SELCA
Idiomes afavoreixen, principalment, la part oral sense deixar de banda tots els
aspectes a considerar en l’aprenentatge d'una llengua, tal com poden ser la
gramàtica, el vocabulari i l'expressió escrita.
Tots els cursos estan disponibles en Català, Castellà, Anglès, Francès,
Alemany, Italià i Xinès.
PROGRAMES GENERALS

Això ens permet ajustar el
temari a les necessitats de
l’alumne i fer-ne un
seguiment personalitzat.

2-3-4 h setmanals. 1 o 2 dies per setmana. De dilluns a dissabte
Octubre - Febrer/ Febrer - Juny
PROGRAMES INTENSIUS
6h setmanals. 3 dies per setmana. De dilluns a dissabte
Febrer – Juny
CURS PREPARACIÓ D’EXÀMENS (PET, FCE, ADVANCE)
3h setmanals.
Octubre- Gener / Febrer- Juny
CURS DE CONVERSA
1,5h setmanals. 1 dia per setmana.
Nivell requerit mig/alt
CURSOS ONE TO ONE
Classes individuals. Horari convingut a Selca o a domicili

¿Necessites un programa més ajustat a les teves necessitats ?
Demana’ns informació
Carrer Duran i Sors, 16
93 727 83 16
selca@selcaidiomes.com
www.selcaidiomes.com

T’oferim un programa personalitzat a les teves necessitats especifiques amb
ojectius marcats conjuntament. Per exemple, preparació per entrevistes
personals de feina, tècniques de redacció comercial, etc.

A més, ara complementa la teva formació amb
estades a l’estranger a diversos destins. Programes
totalment personalitzats a les necessitats dels nostres
alumnes.

TARIFES PROGRAMES PER A ADULTS
Els programes de grups reduïts que oferim a SELCA Idiomes ens permeten tenir flexibilitat a l’hora d’organitzar els horaris
i els grups. Demana’ns informació sense compromís i t’ajudarem a configurar el programa que més s’ajusti a les teves
necessitats.

Pagament mensual

Pagament trimestral

2H

94€

262€

3H

129€

364€

4H

164€

466€

PROGRAMES INTENSIUS 6H

500€ Febrer + 625€ Abril

1.075€ (1 pagament)

CURS DE PREPARACIÓ D’EXÀMENS

129€

364€

PROGRAMES GENERALS

205€

CURS DE CONVERSA
CURS INDIVIDUAL
Selca

32€/Hora

Pack 10h: 290€

Domicili

35€/Hora

Pack 10h: 320€

Selca (2 persones)

40€/Hora

Pack 10h: 180€/persona

Domicili (2 persones)

42€/Hora

Pack 10h: 200€/persona

CURS NECESSITATS ESPECIFIQUES

96€

Aquestes tarifes són vàlides per grups de mínim 3 persones.
No inclouen el preu de la matrícula (40€ alumnes nous- 30€ antics alumnes)

Carrer Duran i Sors, 16
93 727 83 16
selca@selcaidiomes.com
www.selcaidiomes.com

Fins aviat!

