
CIC
Escola d'Idiomes
CURS 2018 - 2019

Cursos d’anglès, francès i alemany

Per a juniors, joves i adults

Estades lingüístiques a l'estranger

Trimestre i any acadèmic a l'estranger

Gràcia



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

tutories 
A mitjans del primer i 
segon quadrimestre, 
oferim tutories als pares 
i mares que vulguin tenir 
més informació sobre 
el rendiment del seu fill 
o filla. A banda d’això, 
es poden concertar 
entrevistes amb 
Coordinació en qualsevol 
moment del curs.

aules connectades i 
interactives 
L’Escola d’Idiomes 
inverteix permanentment 
en els darrers avenços 
tecnològics a l’aula.

aules d’ordinadors 
Tenim nou aules 
equipades amb 
ordinadors connectats 
a Internet. Al llarg del 
curs, el personal docent 
hi porta el seu alumnat 
periòdicament per 
treballar en projectes 
específics i explorar les 
possibilitats que ofereixen 
les noves tecnologies.

Wi-Fi 
Oferim Wi-Fi gratuïta a les 
zones indicades.

activitats 
complementàries 
Cada any s’ofereixen, 
sense cap cost addicional 
i per a algunes edats i 
nivells, produccions en 
anglès de companyies de 
teatre. I els pares i mares 
hi són convidats!

venda de llibres 
Servei de venda de llibres online 
i recollida al vestíbul de l’Escola 
dimarts 25 de setembre d'11 a 
14.30h i la primera setmana de 
cada quadrimestre. Durant el 
curs escolar, es poden adquirir 
els llibres a la llibreria BCN Books. 
S'aplica un 5% de descompte a 
l'alumnat de CIC Idiomes.

sessions de revisió 
A partir d’aquest curs,  
oferim sessions gratuïtes 
de revisió d’Elementary 
a Upper-Intermediate 
abans dels exàmens 
finals del primer i segon 
quadrimestre.

sessions de pràctica 
d’exàmens oficials 
Abans de cada 
convocatòria del First 
Certificate, Advanced 
i Proficiency, oferim 
sessions gratuïtes per 
practicar les diverses 
parts de l’examen.

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.

NOU
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VA CIC Idiomes - Via Augusta GR CIC Idiomes - Gràcia SC CIC Idiomes - Sant Cugat

Divendres 28 de setembre — 
Divendres 15 de febrer

Preu general: 542 €
Preu cursos a partir de C1: 568 €

Possibilitat de fraccionar el pagament en 
2 terminis cada quadrimestre si es fa per 
domiciliació bancària.

Dilluns 18 de febrer — 
Divendres 21 de juny

Primer quadrimestre Preu per quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos per  
a adults 
 
Cursos generals
Anglès - Francès - Alemany
A partir de 17 anys / Tots els nivells

Tant si necessites consolidar 
els teus coneixements en 
llengua estrangera com 
assolir un nivell superior, 
tenim un curs per a tu. 

— Natascha Wallace
Cap d’Estudis d’anglès
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Anglès

Cursos de setembre
a juny

Cursos de preparació  
per a exàmens oficials

Cursos de setembre  
a desembre

Consulteu la taula d’horaris de la pàgina 20

Dates: 1 d'octubre —

21 de desembre

Dies i horari:

Dilluns 15 — 17.45h

(A partir de 16 anys)

Dilluns i dimecres

de 19.30 — 21h

Data de l’examen:

Dissabte 15 de desembre

Preu: 374 €

Dates: 28 de setembre —

30 de novembre

Dies i horari:

Divendres de 15.30 — 19.15h

(A partir de 16 anys)

Data de l’examen:

Dissabte 1 de desembre

Preu: 338 €

Dates: 1 d'octubre —

21 de desembre

Dies i horari:

Dilluns i dimecres

de 19.30 — 21h

Divendres de 16 — 19.15h

(A partir de 16 anys)

Data de l’examen:

Dissabte 15 de desembre

Preu: 385 €

FCE December CPE DecemberCAE December

Cursos de setembre a abril
(A partir de 16 anys)

Hem dissenyat aquest horari per oferir la possibilitat de 
presentar-se a la convocatòria d’abril a aquells alumnes 
que no es poden presentar al juny (especialment 
alumnes de segon de Batxillerat).

Dates: 28 de setembre —

12 d'abril

Dies i horari:

Dimecres de 15.30 — 18.45h

Divendres de 16 — 19.15h

Preu: 780 €

(el curs es pot abonar en

1, 2, 3 o 4 terminis)

Dates: 28 de setembre —

5 d'abril

Dies i horari:

Dimecres de 15.30 — 18.45h

Divendres de 16 — 19.15h

Preu: 836 €

(el curs es pot abonar en

1, 2, 3 o 4 terminis)

FCE April CAE April

Dates: 10 — 21 de setembre

2 d'octubre — 4 de desembre 

5 de març — 14 de maig

Dies i horari:

Dimarts de 19 a 21h

Preu: 250 €

(Per inscriure’s a aquest curs es 

requereix un nivell mínim de B2)

Dates: 10 — 21 de setembre

2 d'octubre — 4 de desembre 

5 de març — 14 de maig

Dies i horari:

Dijous d'11 a 13h

Dijous de 19 a 21h

Preu: 250 €

IELTS TOEFL VAVA
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Cursos d'un dia a la setmana

Els intensius d'un dia estan pensats per a 
alumnes organitzats però que tenen poc 
temps lliure durant la setmana.
Edat: A partir de 16 anys
Dies i horari: Dilluns de 15 — 17.45h
Nivells: B1, B2, C1
Preu: 499 €/quadrimestre

Film in English

Advanced Plus

1, 2, 3 a classeEnglish That Works

Aquest curs és sinònim de diversió. 
Mitjançant la visualització i el comentari de 
pel·lícules, milloraràs les teves habilitats 
comunicatives i de comprensió i assoliràs 
cada cop més fluïdesa en l’idioma.
CIC Idiomes - Gràcia
Dies i horari: Dilluns de 18.30 — 20.30h
Preu: 361 €/quadrimestre
Per inscriure’s a aquest curs es requereix
un nivell B1.

Un curs pensat per a qui ha assolit un
nivell d’Advanced (C1) o Proficiency (C2).
L’objectiu és millorar la fluïdesa en l’idioma
de manera dinàmica sense la pressió dels
exàmens.
Edat: A partir de 16 anys
Dies i horari: Dijous de 18 — 20h
Preu: 407 €/quadrimestre

Aquest curs està dissenyat per a aquells
professionals que vulguin millorar les seves
habilitats comunicatives en l’entorn laboral.
CIC Idiomes - Gràcia
Dies i horari: Dimecres de 19.15 — 21.15h
CIC Idiomes - Sant Cugat
Dies i horari: Dimarts de 19 — 21h
Preu: 361 €/quadrimestre
Per inscriure’s a aquest curs es requereix
un nivell mínim de B1.

GRGR

GR

VAGR SC

Senior Club

Curs d’un dia
a la setmana (2h)

Curs semi-presencial

Talk the Talk

Parlons, parlons!

Konversations-Training

Aprofita l’oportunitat d’aprendre l’idioma
en un ambient distès. El curs s'adreça al 
nostre alumnat senior que vulgui gaudir de la 
pràctica de la llengua anglesa
sense haver de passar exàmens.
CIC Idiomes - Gràcia
Dies i horari:
Dilluns i dimecres de 10.30 — 11.30h (A1, A2)
Dilluns i dimecres de 11.30 — 12.30h (B1)
Preu: 361 €/quadrimestre

Si tens necessitats específiques, 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 l'examen 
oficial que t'interessi.
Preu: 
1 to 1 - 47€ / hora (per persona)
2 to 1 - 32€ / hora (per persona)
3 to 1 - 25€ / hora (per persona)
Truca'ns i t'assessorarem!

Per a aquells estudiants o professionals
que només disposin d’un dia a la setmana,
però que es vulguin iniciar en l’idioma o
millorar-lo.
Dies i horari:
Dilluns o dimecres de 19.30 — 21.30h
Dimarts de 10 — 12h
Nivell: A1 — A2.2
Preu: 405 €/quadrimestre

Els cursos semi-presencials combinen dues 
hores de classe a l’aula amb treball en línia 
i a casa quan et convingui més. És una 
opció atractiva per a alumnes universitaris 
i professionals amb agendes atapeïdes que 
necessiten un curs flexible. Assolir un nivell 
per quadrimestre igual que els altres cursos. 
Màxim de 10 alumnes per classe.
Edat: a partir de 16 anys
Dies i horari:
Dimarts de 15.30 — 17.30h
Dijous de 19 — 21h
Nivells: B2.1, C1.1
Preu: 468 €/quadrimestre

Dies i horari:
Dimecres de 19.15 — 20.45h (B1, B2)  
Dijous de 19.45 — 21.15h (C1, C2)
Nivell: B1, B2 i C1
Preu: 271 €/quadrimestre

Dies i horari:
Dimarts de 15.45 — 17.15h
Nivell: B2
Preu: 305 €/quadrimestre
Divendres de 15.30 — 17.30h
Preu: 405 €/quadrimestre

Dies i horari:
Divendres de 15.30 — 17.30h
Nivell: A partir de B1
Preu: 405 €/quadrimestre

Aprèn l'idioma de la forma més natural 
possible per utilitzar-lo en diferents situacions 
quotidianes. Desenvoluparàs les habilitats 
necessàries per fer front a qualsevol situació 
comunicativa des de viatjar fins participar en 
debats o fer presentacions. El nostre temari 
d'activitats de conversa s'adaptarà a les teves 
necessitats sense la pressió dels deures o 
exàmens.

VA VA

VA

GR

GR

Francès

Cursos de conversa en anglès, 
francès i alemany

Possibilitat de fraccionar el pagament en 
2 terminis cada quadrimestre si es fa per 
domiciliació bancària.

NOU

NOU

VAGR

GR
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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 2 403-406 B2
• Advanced 1 501-502
• Advanced 2 601-606 C1
• Pre-Proficiency 700
• Proficiency 701-706 C2

Alemany
Juniors (9 — 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 — 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

nivells

Divendres 28 de setembre — 
Divendres 15 de febrer

Preu general: 542 €
Preu cursos a partir de C1: 568 €

Possibilitat de fraccionar el pagament en 
2 terminis cada quadrimestre si es fa per 
domiciliació bancària.

Dilluns 18 de febrer — 
Divendres 21 de juny

Primer quadrimestre Preu per quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos per
a joves 
Cursos generals
Anglès - Francès - Alemany

La Dra. Júlia Baron presentant una ponència per a l’AAAL (American Association of Applied Linguistics) a Chicago.

La Júlia Baron col·labora 
assíduament amb CIC 
Idiomes. 
Recentment, la seva investigació s’ha 
centrat en avaluar els beneficis dels 
subtítols en anglès per als alumnes 
d’idiomes i per això ha dissenyat 
activitats fent servir fragments breus de 
sèries de televisió conegudes.

Per a les classes de B2, la Júlia ens 
ha preparat material didàctic pensat 
especialment per millorar la fluïdesa 
dels alumnes a través de vídeos, 
enregistraments d’àudio i jocs de rol. 

CIC Idiomes - Gràcia / 2018 - 2019  1312   CIC Idiomes - Gràcia / 2018 - 2019



Cursos de setembre a juny

Consulteu la taula d’horaris de la pàgina 21

Francès

Cursos d’un dia a la setmana
(2h 30’)

Advanced Plus

Cursos d’un dia
a la setmana

Curs de preparació
al DELF B2 (octubre)

Els intensius d'un dia estan pensats per a 
alumnes organitzats però que tenen poc 
temps lliure durant la setmana. 
Si només pots fer classe un dia a la setmana, 
però estàs disposat a fer més feina a casa, 
aquest curs t’ho permetrà.
Dies i horari:
Dilluns de 15 — 17.45h
(A partir de 16 anys)

Dimecres de 15 — 17.45h
Divendres de 14.45 — 17.30h 
Preu general: 468 €/quadrimestre
Preu cursos a partir de C1:
499 €/quadrimestre
Preu FCE December: 328 €

Un curs pensat per a qui ha assolit un
nivell d’Advanced (C1) o Proficiency (C2).
L’objectiu és millorar la fluïdesa en l’idioma
de manera dinàmica sense la pressió dels
exàmens.
Dies i horari: Dijous de 18 — 20h
Preu: 407 €/quadrimestre

Per a qui només disposi d’un dia a la
setmana per aprendre francès.
Dies i horari:
Dilluns o dimecres de 17.45 — 19.15h
Dimarts o dijous de 17.30 — 19h
Nivell: d'A1 — A2.2
Preu: 248 €/quadrimestre

Dirigit a aquells alumnes que han de fer 
l'esprint final abans de la convocatòria 
d'octubre del DELF. (Curs de 12h)
Nivells: B2
Dates: 7 setembre — 19 octubre
Dies i horari:
Divendres de 16 — 18h
Curs de 12 h
Preu: 152 €Possibilitat de fraccionar el pagament en 

2 terminis cada quadrimestre si es fa per 
domiciliació bancària.

Anglès
Cursos de setembre a desembre

Dates: 1 d'octubre —

21 de desembre

Dies i horari:

Dilluns 15 — 17.45h

(A partir de 16 anys)

Dimarts i dijous de 18 — 19.30h

Data de l'examen:

Dissabte 15 de desembre

Preu: 374 €

FCE December

Dates: 28 de setembre —

21 de desembre 

Dies i horari: 

Divendres de 16 — 19.15h

(A partir de 16 anys)

Data de l'examen:

Dissabte 15 de desembre

Preu: 385 €

CAE December

Cursos de setembre a abril
(A partir de 16 anys)

Hem dissenyat aquest horari per oferir la possibilitat de presentar-se a la convocatòria d’abril a 
aquells alumnes que no es poden presentar al juny (especialment alumnes de segon de Batxillerat).

Anglès

(aquests cursos es poden abonar en 1, 2, 3 o 4 terminis)

NOU

NOU

Dates: 28 de setembre —

12 d'abril

Dies i horari:

Dimecres de 15.30 — 18.45h

Divendres de 16 — 19.15h

Preu: 780 €

Dates: 28 de setembre —

5 d'abril

Dies i horari:

Dimecres de 15.30 — 18.45h

Divendres de 16 — 19.15h

Preu: 836 €

FCE April CAE April

Dates: 28 de setembre —

30 de novembre

Dies i horari:

Divendres de 15.30 — 19.15h

(A partir de 16 anys)

Data de l’examen:

Dissabte 1 de desembre

Preu: 338 €

CPE December NOU

VA
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Aquests cursos combinen música, manualitats, contes, 
jocs i dinàmiques teatrals molt entretingudes per tal de 
desenvolupar les habilitats comunicatives dels nostres 
alumnes en una aula on la diversió és primordial. Les 
habilitats escrites es treballen de manera gradual a 
mesura que s’acosta el final de l’etapa.

Dilluns 1 d'octubre — 
Divendres 15 de febrer

De dilluns a dijous les classes d'anglès de 
parvulari i de 1r - 4t d'EP es faran a l'Escola Nou 
Patufet (Carrer Bruniquer, 25)

(Hi haurà monitors fent la ruta CIC Idiomes Gràcia 
— Escola Nou Patufet abans i després de les 
classes)

Dilluns 18 de febrer — 
Divendres 21 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos infantils
i junior 

Introducció
Anglès - Francès - Alemany

Infantil Primària

Anglès
Fun with English

Anglès
Junior line

Anglès
Junior High

A través de jocs, cançons i molts contes, 
els més petits aprenen a gaudir de l’anglès 
i comencen a desenvolupar l’instint per 
comunicar-se en la llengua estrangera.
P4, P5
Dies i horaris:
Dilluns, dimarts
de 17.30 — 18.30h
Preu: 188 €/quadrimestre

La innovació pedagògica continua marcant 
l’evolució d’aquest programa, on els nostres 
alumnes gaudeixen de materials gratuïts 
dissenyats íntegrament pel CIC i l’Editorial 
Mosquito Books. Al final de l’etapa, els 
alumnes poden presentar-se al Cambridge 
Movers Exam, sense cap cost addicional, 
i demostrar tot el que han après durant 
aquests primers set anys.
De 1r — 4t d'EP
Dies i horaris:
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous
de 17.30 — 19h
Preu: 283 €/quadrimestre

Aquest curs és el pont ideal entre els cursos 
de Junior i els nivells més elevats. Segueix 
sent un curs d’un dia a la setmana però amb 
una mica més de temps tant a l’aula com a 
casa els alumnes de Junior High aprendran a 
organitzar-se per tal de treure el màxim partit 
del seu anglès.
5è d'EP
Dies i horaris:
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous
de 17.30 — 19.45h
Preu: 374 €/quadrimestre

Possibilitat de fraccionar el pagament en 2 
terminis cada quadrimestre si es fa per
domiciliació bancària.

NOU

NOUS 
HORARIS
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English
Science Class

Francès
Ligne junior

Alemany
Juniorkurse

Per aprendre anglès utilitzant la ciència
com a eina. Els alumnes de l’English
Science Class duen a terme diferents
projectes i fan petits experiments.
De 1r — 4t d’EP
Dies i horaris:
Dilluns o dijous 17.30 — 19h
Preu: 283 €/quadrimestre

En els cursos Junior es fa molt èmfasi
a desenvolupar les destreses orals dels
infants. Els grups es formen segons el
nivell i la franja d’edat.
De 2n — 5è d’EP
Dies i horaris:
Dilluns de 17.45 — 19.15h
Dimarts de 17.30 — 19h (de 3r — 5è d’EP)
Preu: 247 €/quadrimestre

Aprèn alemany en un context lúdic, però
a un bon ritme. Aquest curs permetrà als
més petits familiaritzar-se amb l’idioma
millorant especialment les destreses orals.
De 9 — 12 anys
Dies i horaris:
Dilluns i dimecres de 17.45 — 19.15h
Dimarts i dijous de 17.30 — 19h
Preu: 371 €/quadrimestre

Possibilitat de fraccionar el pagament en 2 
terminis cada quadrimestre si es fa per
domiciliació bancària.

Innovant, motivant, 
avançant!

Pel que fa als nivells Intermediate (B1 i B2), 
hem col·laborat amb el Grup de recerca 
en adquisició de llengües (GRAL) del 
Departament de Llengües Modernes de la 
Universitat de Barcelona, per tal de dissenyar 
materials per al desenvolupament de les 
habilitats conversacionals. El nostre objectiu 
final és crear espais i situacions basades 
en la vida real perquè els alumnes utilitzin 
l’anglès. Hem creat activitats pensades per 
treballar diferents funcions comunicatives, 
com ara interaccionar, manifestar una opinió, 
planificar accions i donar consells, tant en 
situacions formals com informals.

El treball per projectes, iniciat el curs 
passat per als nivells Elementary (A1), ens 
ha fet palès que és una manera efectiva 
i divertida de treballar a l’aula, ja que els 
alumnes aprenen fent servir l’idioma amb 
els companys de classe. Hem dissenyat 
activitats que promouen la creativitat dels 
alumnes i que els permeten desenvolupar 
diverses formes d’expressió. Els projectes 
constitueixen una part principal de 
l’avaluació. Durant el curs acadèmic 
2017-18, els nivells Pre-Intermediate 
(A2) començaran a incloure el treball per  
projectes a cada quadrimestre.

www.iccic.edu/idiomes/kids
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Anglès
per adults

Anglès
juniors i joves

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10.30 — 11.30h 
Senior A1, A2

10,30 — 11,30h 
Senior A1, A2

11.30 — 12.30h 
Senior B1

11,30 — 12,30h 
Senior B1

15 — 17.45h
a partir 16 anys

B1 a C1
FCE December

15.30 — 17.30h
Semi-presencial

a partir de 16 anys
B2.1, C1.1

15.30 — 18.45h
a partir 16 anys  
FCE, CAE April

15.30-19.15h
a partir de 16 anys

CPE December
C2

16 — 17.30h
B2, C1

16 — 17.30h                 
B2, C1

16 — 19.15h 
a partir de 16 anys 

B2 a C2
CAE December
FCE, CAE April           

18.30 — 20.30h
Film in English

B1, B2

18 — 20h
Advanced Plus

a partir de 16 anys
C1, C2

19.30 — 21h
A1 a C2                              

FCE December
CAE December

19.30 — 21h           
A1 a C2                              

19.30 — 21h
A1 a C2                              

CAE December,
FCE December

19 — 21h 
Semi-presencial

a partir de 16 anys
B2.1, C1.1

19.30 — 21h 
A1 a C2

19.15 — 20.45h
Talk the Talk

B1, B2

19.15 — 21.15h
English that Works

B1

19.45 — 21.15h
Talk the Talk

C1, C2

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15 — 17.45h 
a partir 16 anys       

B1 a C1
FCE December

15 — 17.45h 
a partir de 1r d'ESO

A1 a C1

14.45 — 17.30h
a partir de 1r d'ESO

A1 a C1 
FCE December

15.30 — 17.30h
Semi-presencial
a partir 16 anys       

B2.1, C1.1

15,30 — 18,45h  
a partir de 16 anys       
FCE, CAE April

15.30 — 19.15h
a partir de 16 anys
CPE December

C2

17.30 — 18.30h
P4, P5

17.30 — 18.30h
P4, P5

16 — 19.15h 
a partir de 16 anys 

B2 a C2
CAE December
FCE, CAE April              

17.30 — 19h
1r — 4t d'EP

17.30 — 19.45h
5è d'EP

17.30 — 19h
1r — 4t d'EP

17.30 — 19.45h
5è d'EP

17.30 — 19h
1r — 4t d'EP

17.30 — 19.45h
5è d'EP

17.30 — 19h
1r — 4t d'EP

17.30 — 19.45h
5è d'EP

17.45 — 19.15h                 
a partir de 6è d'EP 

A1 a C2                              

18 — 19.30h                 
a partir de 6è d'EP

A1 a C2
FCE December                    

17.45 — 19.15h                 
a partir de 6è d'EP 

A1 a C2                              

18 — 19.30h                 
a partir de 6è d'EP

A1 a C2      
FCE December               

18 — 20h
Advanced Plus

a partir de 16 anys
C1, C2

19 — 21h
Semi-presencial

a partir de 16 anys
B2.1, C1.1

NOU NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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Francès Alemany

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

17.45 — 19.15h                
de 12 a 16 anys

A1 a C1    

 17.30 — 19h 
A1 — A2.2 

18 — 19.30h 
de 12 a 16 anys 

A1 a C1 

17.45 — 19.15h                
de 12 a 16 anys  

A1 a C1

 17.30 — 19h 
A1 — A2.2 

18 — 19.30h 
de 12 a 16 anys 

A1 a C1  

19.45 — 21.15h
a partir de 16 anys           

A1 a C1 

19.45 — 21.15h      
a partir de 16 anys

A1 a C1    

19.45 — 21.15h
a partir de 16 anys           

A1 a C1   

19.45 — 21.15h 
a partir de 16 anys          

A1 a C1        

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

17.45 — 19.15h                
de 12 a 16 anys

A1 a C2    

18 — 19.30h
de 12 a 16 anys

A1 a C2 

17.45 — 19.15h                
de 12 a 16 anys

A1 a C2  

18 — 19.30h
de 12 a 16 anys

A1 a C2

19.45 — 21.15h           
a partir de 16 anys A1 

a C2 

19.45 — 21.15h
a partir de 16 anys           

A1 a C2    

19.45 — 21.15h      
a partir de 16 anys   A1 

a C2   

19.45 — 21.15h 
a partir de 16 anys          

A1 a C2        
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Estades
Lingüístiques

Des de l’equip del Departament d’Estades 
Lingüístiques de CIC Idiomes, amb més de 
50 anys d’experiència al sector, treballem per 
oferir estades d’idiomes de qualitat tant a 
Catalunya com a l’estranger.

Oferim colònies en anglès i estades a 
l’estranger, programes individualitzats i un 
any o trimestre escolar a l’estranger per a 
joves i cursos per a adults.

Dividim els programes en vàries tipologies: 
Colònies en anglès, Joves, Singulars/
Individuals, Any/Trimestre (o Semestre) 
Acadèmic i Adults.

Podeu escollir entre: anglès, francès, 
alemany, italià, japonès i xinès; fent l’estada 
en un d’aquests països: Regne Unit, Irlanda, 
França, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Estats Units, 
Nova Zelanda, Canadà, Sud Àfrica, Japó o la 
Xina.

Molts d’aquests programes estan en 
funcionament durant tot l’any. També 
organitzem més colònies en anglès per a 
escoles i col·lectius segons les necessitats 
dels participants.

Per a més informació consulteu el nostre 
web www.iccic.edu/viatges o contacta’ns.

A partir de 16 anys
Programes individuals, o en grup, i 
per a tota la família.
Cursos a partir d’una setmana, 
durant tot l’any.
Programes personalitzats en funció 
de les necessitats.
Cursos estàndard o intensius.
Cursos generals, especialitzats (ne-
gocis, dret, moda, medicina, etc.), 
d’oci (esquí, golf, enologia, rutes...),
home teacher per a tota la família.

De 6 — 19 anys
Programes individuals al llarg de tot 
l’any.
Amb classes d’idioma o sense.
Moltes opcions: tallers, esports, art, 
dansa, immersió (familiar), campa-
ments, rutes, pràctiques, (turisme), 
acadèmiques, voluntariat...

De 10 — 18 anys
Trimestre, semestre o any 
acadèmic.
Al Regne Unit, Irlanda, EUA, 
Canadà, Alemanya, França i Suïssa.
En escoles públiques i privades, 
família i residència.
Seguiment de l’evolució.

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

De 6 — 15 anys
Estades d’1 a 3 setmanes.
Projectes acadèmics CIC Idiomes.
Activitats de mar i de muntanya.
Projectes audiovisuals, lleure, 
tallers, jocs, excursions.
Tot en anglès!

Adults

Singulars

Any Acadèmic

Joves

Colònies
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Informació
i matriculació

Els nostres
centres

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

Proves de nivell
Juliol:
dl. — dv. 
10 — 12h
 
Setembre:
dl. — dv. 
10 — 12h i de 16 — 19h

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

Via Augusta

Informació i coordinació
dl. — dj.
16 — 20h
dv.
16 — 19h

Proves de nivell
Juliol:
dl. — dv.
10 — 12h

Setembre:
dl. — dv.
10 — 12h i de 16 — 19h

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

Gràcia

Informació
dl. — dv. 
12 — 20h

Coordinació i proves 
de nivell
Juliol:
dl. — dv.
10 — 12h
(Coordinació fins a les 
14h)

Setembre:
dl. — dv.
16 — 20h

Av. Generalitat, 199- 201
08174 Sant Cugat
Tel. 93 675 84 19
idiomesasantcugat@iccic.edu
(Aparcament gratuït en el mateix 
centre)

Sant CugatVAGR SC

En col·laboració amb 
l’Escola Meritxell

Urbanització Can Quirze,
Moianès, 17
08304 Mataró
Tel. 93 755 65 50
secretaria@escolameritxell.org

Mataró

Alumnes del curs 2017/2018 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 2017 o de cursos anteriors 

al 2017/2018

Omplir full 
d’inscripció

Secretaria 
acadèmica

Omplir el 
formulari

Matrícula
online

Prova
de nivell

Anglès, francès i alemany
Del 2 al 13 de juliol
A partir del 3 de setembre

Matrícula online
Del 2 al 13 de juliol
Del 4 al 14 de setembre

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.
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www.iccic.edu/idiomes


