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CIC
Escola d’Idiomes
ESTIU 2019

Cursos intensius d’anglès, francès i alemany 

Preparació per a exàmens oficials 

Per a juniors, joves i adults

Summer Adventure School

Estades lingüístiques a Catalunya i a l’estranger

Gràcia
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CIC Escola 
d’Idiomes està 
avalada pels més 
de 50 anys dedicats 
a l’organització de 
cursos d’idiomes.

Comptem des de sempre amb la col·laboració de destacats 
professionals, especialistes en l’ensenyament de llengües estrangeres. 

Formem el professorat de manera contínua, posant èmfasi en les darreres 
innovacions metodològiques i tecnologies que s’utilitzen a l’aula.

L’alumnat, gràcies al seguiment personalitzat de l’equip de  
coordinació, té garantit el màxim progrés en el seu aprenentatge.

Per la llarga experiència i bons resultats assolits, CIC Escola d’Idiomes 
ha obtingut un reconeixement que ens permet tenir un paper clau en 
l’obtenció de certificats i titulacions.

També disposem d’un Departament d’Estades Lingüístiques propi, 
que complementa l‘oferta de la nostra escola organitzant colònies en 
anglès a Catalunya i programes d’immersió lingüística a arreu del món 
per a joves i adults.
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Serveis

venda de llibres  
Servei de venda de 
llibres online.

tutories 
Un cop acabat el curs 
oferim tutories als pares 
i mares que vulguin tenir 
més informació sobre el 
rendiment de l’alumne i 
el resultat dels exàmens 
finals.

aules d’ordinadors 
Tenim nou aules 
equipades amb 
ordinadors connectats 
a Internet. El personal 
docent hi pot portar el 
seu alumnat al llarg del 
curs, periòdicament per 
treballar en projectes 
específics, explorant 
les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies.  

mediateca  
(Reina Victòria, 10) 
Biblioteca i aula d’estudi 
amb ordinadors. Préstec 
gratuït de DVD, revistes i 
llibres en anglès, francès 
i alemany, de tots els 
nivells, per reforçar la 
comprensió oral i escrita 
fora de classe. Connexió 
a internet i wi-fi gratuïta.

aula d’estudi i 
servei de vigilància 
Les famílies poden 
deixar els seus fills i 
filles amb nosaltres fins 
al començament de les 
classes sense cap cost 
addicional. Disposem 
d’una aula d’estudi on els 
alumnes poden fer els 
deures amb un professor 
vigilant. Consulteu els 
horaris d’aquest servei 
amb la Secretaria 
acadèmica de cada 
centre.

wi-fi 
Oferim wi-fi gratuïta  
a les zones indicades.

kids’ corner 
Un espai virtual on 
trobareu el blog de la 
Summer Adventure 
School.

English book 
club 
Durant el curs escolar 
tenim un club de 
lectura un cop al mes. 
Ara l’iniciarem també 
a l’estiu.

CIC Escola d’Idiomes 
ofereix els serveis, 
les tecnologies i la 
infraestructura següents 
al seu alumnat i famílies. 
Tots els serveis són gratuïts 
i estan inclosos en el preu 
dels cursos.

NOU

NOU

NOU
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El món t’espera.  
I tu, què esperes?

— Natascha Wallace
Cap d’Estudis d’anglès

Cursos intensius 
juniors i joves
anglès — francès — alemany
26 juny — 12 juliol
Preu: 468 €

Anglès
A partir de 5è d’EP, els grups es 
formen en funció del nivell i de 
l’edat.

• Junior High
• Elementary 101- 102  A1
• Pre-Intermediate 201-202 A2
• Intermediate 301-302 B1
• Upper Intermediate 1 401-402
• Upper Intermediate 2 403-417 B2
• Advanced 1 501-502
• Advanced 2 601-617 C1
• Proficiency 700-717 C2

Alemany
Juniors (9 a 12 anys) / Joves / Adults

• Grundstufe 1 A1
• Grundstufe 2 A2
• Grundstufe 3 (Zertifikat B1) B1
• Mittelstufe 1 (Brückenkurs) B1+
• Mittelstufe 2 (Zertifikat B2) B2

Francès
Juniors (7 a 10 anys) / Joves / Adults

• Joves 1                  A1.1
• Joves 2                  A1.2
• Joves 3                  A2.1
• Joves 4                  A2.2
• Supérieur B1
• Perfectionnement B2
• Approfondissement de la langue C1.1

dates

nivells

dl. — dv.
10 — 13.45h
(Curs de 42h)

dies i horaris

(10% de descompte per segon germà/na, pare o mare inscrits. Consulteu altres descomptes disponibles).
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Cursos específics
Estiu 2019

Intensiu semi-presencial

Us oferim el nostre nou curs semi-
presencial, que t’ajudarà a assolir un nivell 
sense haver de passar tantes hores a l’aula. 
El curs consta de 27h de classe presencial  
i 15h de material online.

Dates: 1 — 19 de juliol
Horari: dl., dc. i dj. de 15 a 19h
Nivells: B1 i B2
Lloc: CIC Idiomes — Via Augusta
Preu: 432 €

FCE 
Juliol 1
Dates:   26 juny — 12 juliol
Horari:  10 — 13.45h  
               (curs de 42 h)
Data de l’examen:
Dissabte 13 de juliol 
Preu: 468 €

Juliol 2
Dates:   8 — 23 juliol
Horari:  10 — 13.45h  
              (curs de 39 h)
Data de l’examen:
Dijous 25 de juliol
Lloc: CIC Idiomes -  
          Via Augusta
Preu: 482 €

CAE
Juliol 1
Dates:   25 juny — 5 juliol
Horari:  10 — 14h 
               (curs de 36h)
Data de l’examen:
Dissabte 6 de juliol
Preu: 401 €

Juliol 2
Dates:   8 — 23 juliol
Horari:  10 — 13.45h  
              (curs de 39 h)
Data de l’examen:
Dimecres 24 de juliol
Lloc: CIC Idiomes -  
          Via Augusta
Preu: 482 €

Setembre
Dates:   2— 6 setembre 
Horari:  9.30 — 14h
            (curs de 20h)
Data de l’examen:  
Dissabte 7 de setembre
Lloc: CIC Idiomes -  
          Via Augusta
Preu: 247 €

CPE 
Dates: 26 juny — 12 juliol
Horari: 10 — 13.45h
            (curs de 42h)
Data de l’examen:
Dissabte 13 de juliol
Lloc: CIC Idiomes -  
          Via Augusta
Preu del curs: 519 €

IELTS / TOEFL 
Si has d’examinar-te de
l’IELTS o TOEFL al juliol,
podem oferir-te un curs a
mida. Posa’t en contacte amb
nosaltres i t’ajudarem!

Per a adults
Per a joves i adults
Aquests cursos són el darrer pas abans de presentar-te 
a la convocatòria de juliol dels exàmens oficials

anglèsNOU Oxford Test of English

Aquest és un nou test que cobreix els nivells 
d’A2 a B2 i és adient per alumnes a partir de 
16 anys que necessiten una acreditació oficial 
del seu nivell. El test es fa online i té quatre 
mòduls: speaking, listening, reading i writing. 
Us oferim un curs de preparació que inclou el 
material didàctic i les taxes de l’examen.

Dates: 1 — 12 de juliol
Horari: 10 — 13.30h
             (3h classe; curs de 30h)
Nivells: B1 i B2
Preu: 469 €

Francès per la universitat

Curs dirigit als alumnes universitaris que 
tenen francès com a assignatura en el 
seu pla d’estudis. Aquest curs els prepara 
específicament per treure uns bons resultats 
a la convocatòria de juny.

Dates: 4 — 20 de juny
Horari:  dm. i dj. de 12 a 14h
             (Curs de 12h)
Lloc: CIC Idiomes — Via Augusta
Preu: 150 €

Curs de tarda

El nostre curs intensiu d’estiu de sempre,  
ara també a les tardes!

Dates: 1 — 18 de juliol
Horari: 16 — 19.15h
Nivells: B2 i C1
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
Preu: 519 €

anglès - francès - alemany anglès

NOU NOU

NOU
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Innovem, motivem, avancem
El treball per projectes, que duem a terme 
amb el nivells Elementary, Pre-Intermediate i 
Intermediate, és una manera efectiva i divertida 
de treballar a l’aula, ja que l’alumnat aprèn 
fent servir l’idioma amb els companys. Hem 
dissenyat activitats que promouen la creativitat 
i que permeten l’alumnat desenvolupar diverses 
formes d’expressió.

Per a joves i adults

Cap al Batxibac
Curs d’aproximació al Batxibac dirigit a 
aquells alumnes de 4t d’ESO que volen iniciar 
el projecte Batxibac el proper setembre. A 
l’aula es treballaran continguts de llengua, 
literatura i història.

Dates: de l’1 al 12 de juliol
Horari: dl. — dv.   
             10 — 13.30h (curs de 30h)
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
Preu: 371 €

Per inscriure’s a aquest curs es requereix un 
nivell mínim de B1. 

DELF B1-B2 (octubre) 
Dirigit a aquells alumnes que han de fer l’es-
print final abans de la convocatòria d’octubre 
del DELF.

Nivells: B2
Dates: 13 setembre — 18 octubre
Horari: Divendres de 16 a 18h 
(Curs de 12h)
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
Preu: 150 €    

francès

Curs de consolidació 
L’objectiu d’aquest curs és consolidar l’assimi-
lació dels continguts dels nivells A1 i A2. Ens 
centrarem principalment en aspectes grama-
ticals i en millorar l’expressió oral i escrita.

Joves
Dates: 26 juny - 12 juliol 
Horari: 10 - 13.45h
(curs de 42h)
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
Preu: 519 €

Adults
Dates: 1 - 18 juliol
Horari: 16 - 19.15h 
(curs de 42h)
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
Preu: 519 €

alemany

1, 2, 3 a classe
Si vols gaudir del privilegi de tenir l’atenció 
total del professor, aquest és el curs per a tu. 
Els continguts estan especialment dissenyats 
per cobrir les teves necessitats lingüístiques 
i treballar al teu ritme. També et podem 
preparar per a l’examen oficial que t’interessi.

Dates: entre 26  juny — 23 juliol
Horari: a partir de les 14.30h
Preu:    
1 to 1 — 47 € / hora
2 to 1 — 32 € / hora (per persona)
3 to 1 — 25 € / hora (per persona)

anglès — francès — alemany
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Active English
Tallers, activitats, jocs i 
excursions en anglès.

L’activitat perfecta per 
complementar un curs 
intensiu a CIC Escola 
d’Idiomes.

Aprofita l’estiu per activar 
el teu anglès amb aquest 
programa dissenyat 
específicament per a nois 
i noies de 5è d’EP fins a 2n 
d’ESO.

A Active English t’esperen...
Tallers i activitats lúdiques, sempre amb una 
finalitat educativa i tot en anglès. Excursions 
o activitats fora del centre cada setmana 
que ens ajudaran a conèixer el nostre entorn, 
aprendre a respectar-lo i passar-ho molt bé!

Exemples de tallers i activitats: estampació 
de samarretes, jocs d’estratègia, ceràmica, 
activitats audiovisuals, creació de xapes, ball, 
arts marcials, jocs de rol, receptes dolces.

Podreu fer el seguiment de l’activitat a les 
nostres xarxes.

Edats: 10 — 13 anys  
            (de 5è d’EP a 2n d’ESO)
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta

Què inclou? activitats, classes d’anglès (segons la combinació escollida), excursions, motxilla, samarreta, assegurança, dinar.
Aquestes activitats formen part de l’oferta de l’Escola d’Idiomes, per tant, la matrícula es farà a la Secretaria Acadèmica 
de CIC Escola d’Idiomes a partir del 6 de maig.

Horari: dl. — dv. 
Inscripcions per
setmanes

Tardes

25 juny — 12 juliol Active English 

Horari: 14.30 — 18h
Preu del curs: 
123 € per setmana
99 € (25 - 28 juny)

Active English
+ Dinar

Horari: 13.45 — 18h
Preu del curs:
148 € per setmana
119 € (25 - 28 juny)

Matins

Horari: dl. — dv. 
(1 setmana)

Active English 

Horari:  10 — 13.30h
Preu del curs:
123 € per setmana

Active English
+ Dinar

Horari: 10 — 14.30h
Preu del curs:
148 € per setmana

15 — 19 juliol

25 juny — 12 juliol

Curs intensiu + Dinar + 
Active English

Horari: 10 — 18h 
(el 25 de juliol sols hi ha horari 
de tarda)
Preu del curs:
863 € per 3 setmanes

Pack especial *Llibre de curs intensiu 
inclòs.

Els extraterrestres han envaït CIC 
Idiomes!! Haureu de desenvolupar 
unes habilitats de supervivència 
brillants  i trobar una manera de 
comunicar-vos amb ells.
Treballant un projecte diferent cada 
setmana, reforcem el vocabulari 
i les destreses comunicatives de 
l’alumne/a.

Surviving an 
Alien attack

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.45h.

Dates i preus: 
Del 25 al 28 de juny

Preu: 133 €
De l’1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol

Preu: 167 €

Edat: de 10 a 13 anys
Nivells: A1 i A2
Lloc: CIC Idiomes - Via Augusta
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Summer 
Adventure School

10% de descompte pel segon germà/na inscrits.
25% de descompte a la tercera setmana inscrita
35% de descompte a la quarta setmana inscrita
Els descomptes no són acumulables.

As soon as I saw you I knew 
the adventure was going to 
happen.

— Winnie the Pooh

25 juny — 26 juliol

dates

dl. — dv.
8.30 — 16.30h
Edats: 
Infantil: P3, P4 i P5
Primària: de 1r a 5è d’EP

Preu: 179 € / per setmana 
         143 € (25 - 28 juny)
Preu únic per 5 setmanes: 689 €
Inscripció per setmanes

dies i horaris

El gran magizoòleg Newt CICion, 
famós mundialment per ser expert 
en criatures màgiques, està viatjant 
pel món amb els seus animals. 
Dissortadament, a cada indret 
on viatja, una o dues de les seves 
criatures màgiques desapareixen. 
Necessitem la vostra ajuda per 
anar seguint les pistes i recuperar-
los. El Detectiu Pikachu, Aquaman, 
el Rei Lleó i fins i tot dragons us 
acompanyaran en aquesta aventura.

Finding 
“Fantastic 
Beasts”

dates de matriculació

Matrícula oberta a partir de dimarts 9 d’abril 

L’alumnat i germans/es inscrits a un curs el 
2018/2019 o l’estiu del 2018 es poden matricular a 
partir del dilluns 8 d’abril.

Inscripcions per estricte ordre d’arribada i segons 
places disponibles.

Segueix què fan els teus fills cada dia 
al nostre web Kids’ Corner
www.iccic.edu/idiomes/kids

Lloc:  
Escola Augusta
C/ Rector Ubach, 60



CIC Idiomes - Gràcia / Estiu 2019   1716   CIC Idiomes - Gràcia / Estiu 2019

Estades
Lingüístiques

Departament 
d’Estades Lingüístiques 
Via Augusta, 205, planta baixa 
08021 Barcelona
Tel. 93 200 11 33 
viatges@iccic.edu
www.iccic.edu/viatges

Colònies 
en anglès
6 – 15 anys

Estades a 
l’estranger
8 – 19 anysConeix / Observa

/ Experimenta
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Amb més de 30 anys d’experiència 
en el món de les colònies, us 
convidem un estiu més a conèixer 
les nostres estades d’immersió 
lingüística a Catalunya. Combinem 
les classes dissenyades per CIC 
Escola d’Idiomes amb un gran 
ventall d’activitats d’esports i 
d’excursions, tot en anglès. El 
nostre objectiu lingüístic és molt 
clar i donem alhora una gran 
importància als valors de la 
convivència, la companyonia i les 
habilitats socials, com el treball en 
equip, el respecte i la solidaritat.

L’Armentera - Finding 
“Fantastic Beasts”

El gran magizoòleg Newt 
CICion, famós mundialment 
per ser expert en criatures 
màgiques, està viatjant pel 
món amb els seus animals. 
Dissortadament, a cada indret 
on viatja, una o dues de les 
seves criatures màgiques 
desapareixen. Necessitem la 
teva ajuda per anar seguint 
les pistes i recuperar-los . El 
Detectiu Pikachu, Aquaman, 
el Rei Lleó i fins i tot dragons 
us acompanyaran en aquesta 
aventura.
 
A l’Armentera podrem viure 
i aprendre de la natura que 
ens envolta i farem volar la 
nostra imaginació minut a 
minut! Tot això, fent nous 
amics i treballant els valors de 
la convivència, el respecte i la 
solidaritat.

De 1r a 4t d’EP
(6 — 10 anys)

Preu:
1 setmana 627 €
1 — 8 juliol
8 — 15 juliol
2 setmanes 1.076 €
1 — 15 juliol

Amposta Parc – 
“Speak Your Mind” 

Combinarem la pràctica 
de la llengua anglesa amb 
un gran ventall d’activitats 
aquàtiques. Treballarem i 
ampliarem el nostre lèxic 
esportiu en anglès d’una 
manera molt activa i ens 
prepararem per l’examen 
oficial oral del Trinity College. 
 
Viurem una gran 
combinació de les activitats 
i experiències aquàtiques, 
l’anglès i molta diversió. Una 
experiència lingüística que 
requereix molta energia!

10 — 12 i 13 — 15 anys

Preu: 1.112 €
13 nits / 3 — 16 de juliol

La Torra - Surviving 
an Alien Attack

Els extraterrestres han envaït 
CIC Idiomes!! Haureu de 
desenvolupar unes habilitats 
de supervivència brillants  
i trobar una manera de 
comunicar-vos amb ells.

Treballant un projecte 
diferent cada setmana, 
reforcem el vocabulari i les 
destreses comunicatives de 
l’alumne/a.

Viurem una combinació de 
les activitats i experiències 
a la muntanya, l’anglès, els 
projectes setmanals i molta 
diversió. 

10 — 12 i 13 — 15 anys

Preu:
1 setmana: 673 €
1 — 8 juliol
8 — 15 juliol
15 — 22 juliol
2 setmanes: 1.204 €
1 — 15 juliol
8 — 22 juliol
3 setmanes: 1.734 €
1 juliol — 22 juliol

Colònies a 
Catalunya

www.iccic.edu/viatges
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joves

9 — 19 anys
 
Programes en grup 
o individuals. 
 
Cursos d’estiu
2 — 10 setmanes amb 
classes d’idioma o sense.
 
Possibilitats de fer tallers, 
esports, activitats, 
excursions i/o altres.

adults

+ 16 anys
 
Programes individuals, en petits grups o per a tota la família.
Cursos a partir d’una setmana, durant tot l’any.
Programes personalitzats en funció de les necessitats.

Generals, especialitzats (negocis, dret, moda, medicina, esquí, golf, 
enologia, rutes, etc.)

singulars 

6 — 19 anys
 
Programes individuals
tot l’any amb classes 
d’idioma o sense.
 
Possibilitats de fer tallers, 
esports, art, dansa, 
immersió (familiar), 
campaments, rutes, 
pràctiques, (turisme), 
acadèmics, voluntariat 
i/o d’altres.

any acadèmic  

10 — 18 anys

Trimestre, semestre o  
any acadèmic.
 
Regne Unit, Irlanda, Estats 
Units, Canadà, Alemanya, 
França i Suïssa en diferents 
tipus d’escoles. 

Seguiment de l’evolució.

Estades a 
l’estranger

El Departament d‘Estades 
Lingüístiques de CIC Escola 
d’Idiomes porta més de 50 anys 
donant un servei d’assessorament 
personalitzat per estudiar a 
l’estranger. Milers d’estudiants 
de totes les edats han confiat en 
nosaltres i els programes que 
oferim arreu del món: al Regne 
Unit, Irlanda, Estats Units, Canadà, 
Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, 
Malta, França, Alemanya, Suïssa, 
Xina, Japó, etc. S’ofereixen molts 
tipus de programes diferents amb 
allotjament en famílies amfitriones, 
residències, hotels, apartaments o 
campaments.

www.iccic.edu/viatges
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Els nostres
centres

Informació
dl. — dv. 
10 — 13h i de 16 — 20h

Coordinació i proves 
de nivell
dl. — dv. 
16 — 19h 
 
Per fer les proves de nivell de 
francès o alemany, el divendres a 
la tarda cal concertar hora.

Secretaria
Horari de juliol
dl. — dj.
10 — 13h i de 15 — 18h
dv.
10 — 13h

Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tel. 93 200 11 33
idiomes@iccic.edu

Via Augusta

Informació
dl. — dj.
10 — 13h i de 16 — 20h
dv.
16 — 19.30h

Coordinació i proves 
de nivell
Anglès
dl. — dv.
16 — 19h
Francès
dm.
12 — 15h
Alemany
dl.
17 — 19h

Secretaria
Horari de juliol
dl. — dj.
10 — 13h i de 15 — 18h
dv.
10 — 13h

Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 93 200 11 33
idiomesagracia@iccic.edu

Gràcia

Informació
fins el 21 de juny
dl. — dv. 
11.30 — 20h

25 juny — 19 juliol 
dl. — dv. 
10 — 18h

Concertar hora per fer la 
prova de nivell.

Coordinació:
dl. — dv. 
9.30 — 14.30h

Av. Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat
Tel. 93 675 84 19
idiomesasantcugat@iccic.edu

Sant Cugat

Informació
i matriculació

Alumnes del curs 2018 - 2019 de 
CIC Escola d’Idiomes, de les escoles 

reglades de la ICCIC o d’altres escoles 
que segueixen el programa de CIC 

Escola d’Idiomes

Alumnes nous, alumnes d’un curs 
intensiu del 2018 o de cursos anteriors 

al 2018 - 2019

Omplir full 
d’inscripció

Secretaria 
acadèmica

Omplir el 
formulari

Matrícula
online

Prova
de nivell

A partir del 6 de maig

Matrícula online (anglès)
del 3 al 31 de maig

dates
Matrícula gratuïta.

La data de tancament de matrícula 
pot variar segons les places 
disponibles. 

Ens reservem el dret de cancel·lar un 
curs si no hi ha prou alumnes inscrits.

Demaneu informació dels descomptes 
disponibles.




