
Cursos intensius d’anglès, francès, alemany i italià
�Preparació�per�a�exàmens�oficials�
 Per a juniors, joves i adults
 Casal en anglès 
 Experiències lingüístiques a Catalunya i a l’estranger
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CIC
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CIC Escola d’Idiomes està 
avalada pels més de 55 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.

Serveis

Prova de nivell 
gratuïta  
Servei de prova de nivell i 
diagnòstic presencial o en 
línia totalment gratuït

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

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

Venda de llibres  
Servei de venda de llibres 
a la Llibreria Come In (a 
botiga o en línia)

CIC Escola 
d’Idiomes ofereix 
els serveis, les 
tecnologies i la 
infraestructura 
següents al seu 
alumnat i famílies. 
Tots els serveis 
són gratuïts.

Tutories 
Al llarg dels cursos 
intensius oferim tutories als 
pares i mares que vulguin 
tenir més informació sobre 
el rendiment de l’alumnat 
i el resultat dels exàmens 
finals.

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 
l’alumnat pot fer els deures 
amb professorat vigilant. 
Consulteu els horaris 
d’aquest servei amb la 
secretaria acadèmica de 
cada centre.
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10% de descompte pel segon germà/na inscrits
25% de descompte a la tercera setmana d’inscripció
35% de descompte a la quarta setmana d’inscripció
25% de descompte en una setmana per inscrits a la colònia a l’Armentera
Els descomptes no són acumulables.

Dates 
26 juny - 21 juliol

Dies i horaris
De dilluns a divendres
8.30 — 16.30h 

Edats: 
Infantil: P3, P4 i P5
Primària: de 1r a 4t d’EP

Preu: 193€ per setmana

Procediment i període de matriculació

Matrícula oberta a partir de dilluns 27 de març

La matrícula es podrà fer des del web o de manera presencial 
als centres de Via Augusta i Gràcia

Lloc  
Escola Augusta
C/ Rector Ubach, 60

Inscripció per setmanes

A little magic can take you 
a long way.

Roald Dahl

T’agrada la màgia i voldries aprendre a ser 
una gran bruixa o una gran bruixot? Doncs 
vine a la nostra Summer School of Magic  
on viurem moltes aventures i aprendrem la 
importància del treball en equip! Igual que 
a Hogwarts, cada participant pertanyerà a 
una de les quatre cases segons els valors 
de la generositat, el coratge, l’amistat i la 
imaginació.

Cada setmana farem una assignatura nova: 
fer pocions, fer encanteris o tenir cura dels 
animals fantàstics. Prepara la teva vareta 
màgica per un estiu ple de trucs de màgia, 
esports especials i excursions secretes!

Activitats
Arts, teatre, ciència, esports, robòtica, piscina, 
excursions... i molt més

Summer School 
of Magic

Horari tipus

8.30 — 9.00 Arrival

9.00 — 9.30 Good Morning! 

9.30 — 10.15 Project work

10.15 — 10.45 Break + Snack

10.45 — 12.15 Treasure hunts, fun 
games, contests,...

12.30 — 13.15 Swimming Pool

13.30 — 14.30 Lunch time

15.00 — 16.15 Activity menu

16.15 — 17.00 Goodbye

Summer  
Adventure School
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Opció 1
3 juliol – 14 juliol 
(tots els nivells)

dl – dv de 9.30 a 14h
(Curs de 40h)
Preu: 498€

B2 First
Opció 1
Dates:  3 - 14 juliol
Horari: dl - dv de 9.30 a 14h 
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 22 de juliol
Preu: 498€

Opció 2
Dates:  26 juny — 7 juliol
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h 
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 8 de juliol
L’examen es farà per ordinador
Preu: 526€

Opció 3
Dates: 10 — 21 juliol
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h 
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 22 de juliol
Preu: 526€

C1 Advanced
Opció 1
Dates:   3 — 14 juliol
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h  
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 15 de juliol
Preu: 498€

Opció 2
Dates:   26 juny — 7 juliol
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h  
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 8 de juliol
Preu: 526€

Opció 3
Dates: 12 — 25 juliol 
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h 
             (curs de 40h)
Data de l’examen: 
Divendres 28 de juliol
Preu: 526€

C2�Proficiency 
 
Dates:    26 juny — 7 juliol
Horari: dl — dv de 9.30 a 14h  
             (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 8 de juliol
L’examen es farà per ordinador
Preu: 526€

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!

Cursos de preparació 
d’exàmens oficials
Aquests cursos són el darrer pas abans de presentar-
te�a�la�convocatòria�de�juliol�dels�exàmens�oficials

Els nostres cursos intensius són equivalents a un 
quadrimestre durant el curs escolar

Elementary 101-102 A1

Pre-Intermediate 201-202 A2

Intermediate 301-302 B1

Upper Intermediate B2

First July 517 B2

Advanced C1

Advanced July 717 C1

Proficiency C2

Proficiency July 917 C2

A1

A2

B1

B2

C1

10% de descompte per segon germà/na, pare 
o mare inscrits. Consulteu altres descomptes 
disponibles.

Cursos intensius 
juniors i joves

Anglès, francès i alemany Anglès

AnglèsFrancès i alemany

Oferim cursos d’anglès del 26 de 
juny al 7 de juliol i del 10 al 21 de 
juliol a CIC Idiomes - Via Augusta

VA

VA

VA

VA

VA
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El programa Discovering Barcelona està dissenyat per als 
nois i noies que volen millorar el seu nivell d’anglès fora de 
l’aula. Visitarem llocs d’interès de la ciutat com si fóssim 
turistes. Cada setmana farem una visita a un museu, un 
scape room, un tour històric, una excursió amb pícnic i un 
dia d’esports aquàtics a la platja. 

Utilitzarem transport públic. El preu inclou totes les 
activitats, visites i el pícnic.

Horari: 
dl — dv de 9.30 a 14h
(un dia a la setmana 
fins�les�17h)

Dates: 
26 - 30 juny
3 - 7 juliol
10 - 14 juliol

Edat: 6è EP, 1r i 2n ESO
Preu: 193€ / setmana

Discovering Barcelona

Cursos específics 
Juniors i joves

Anglès

NOU

Italià
Curs d’iniciació per a joves o adults per tal que  
adquireixis unes habilitats comunicatives sòlides  
a través de classes comunicatives i dinàmiques

Curs de 36 hores 
Dates: 27 juny — 14 juliol 
Horari:  16 — 19.15h (de dilluns a djous) 
Preu: 473€ 
 

1, 2, 3 a classe
Si vols gaudir del privilegi de tenir l’atenció personalit-
zada del professorat, aquest és el curs per a tu  perquè 
et permetrà cobrir les teves necessitats lingüístiques 
i treballar al teu ritme. També et podem preparar per a 
l’examen�oficial�que�t’interessi.

Dates: entre entre 27 juny - 21 juliol
Horari: a partir de les 14.30h
Preu:    
1 to 1 — 48€ / hora
2 to 1 — 33€ / hora (per persona)
3 to 1 — 26€ / hora (per persona)

Cursos específics

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

Dates: 26 juny — 13 juliol
Horari: 16 — 19.15h (de dilluns a dijous)
Edat: a partir de 16 anys
Nivells: B1 a C1 (anglès)  
              A1 a B2 (alemany)
              A1 a C1 (francès)
               (curs de 36h)
Preu: 473€

Anglès, francès,  alemany i italià

VA

VA

VA
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Alumnat del curs 2022-2023 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

Alumnat nou, d’un curs 
intensiu del 2022 o de cursos  

anteriors al 2022-2023

Omplir full 
d’inscripció

Matrícula gratuïta

Dates
A partir del 12 d’abril

Horari de proves de nivell
Cal concertar cita prèvia.

Matrícula
online

Omplir full 
d’inscripció

Secretaria 
acadèmica

Omplir el 
formulari

Omplir el 
formulari

Matrícula
online

Secretaria 
acadèmica

Prova
de nivell

Colònies 
en anglès
6 – 15 anys

Estades a 
l’estranger
8 – 19 anys

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

Consulta els descomptes especials per 
l’alumnat de CIC Escola d’Idiomes

Aprèn idiomes viatjant

Informació
i matriculació

Estades
Lingüístiques

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 alumnat inscrit.
Demaneu informació dels descomptes 
disponibles.
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Al Departament d’Estades 
Lingüístiques, amb més de 40 
anys d’experiència organitzant 
colònies, complementem el 
projecte pedagògic de CIC Escola 
d’Idiomes en l’ensenyament de 
llengües estrangeres. Les nostres 
colònies en anglès ofereixen una 
immersió lingüística, l’adquisició de 
titulacions�oficials�i�un�aprenentatge�
lúdic i acadèmic amb un equip 
professional.

Kids’ Camp Mas Can Pic
Wizarding School
Vols aprendre com ser un bruixot o una bruixa? 
Doncs vine i assisteix a una setmana màgica 
a la nostra Wizarding School! Mirarem com 
tenir cura dels animals fantàstics, fer pocions, 
encanteris o varetes màgiques. També, a la 
nostra escola, practicarem alguns esports una 
mica diferents... Corre, que la matrícula ja és 
oberta! 

5 — 9 anys 
Preu: 665€
2 — 9 juliol (1 setmana)

Junior Camp Mas Can Pic
Bermuda Triangles
Des que el món va començar, sempre hem 
estat envoltats de misteris inexplicables: els 
forats negres, els dinosaures, l’Atlàntida, la vida 
extraterrestre o el Triangle de les Bermudes 
mateix. Alguns d’ells han estat explicats gràcies 
a la cultura i al coneixement, però d’altres 
encara resten per resoldre. Uneix-te’ns en 
aquest recorregut per les parts més misterioses 
i inesperades del nostre planeta. Plegats, 
n’aprendrem, gràcies a experiments i a algun truc 
de màgia. T’hi atreveixes?

9 — 12 anys
Preu: 740€
2 — 9 juliol (1 setmana)

Mountain Camp La Torra
Summer Streaming
Vius pendent de les pantalles? Gaudeixes amb 
les teves sèries preferides? T’agrada l’esport? 
Tens ganes de desconnectar a la muntanya?
Doncs estàs de sort, perquè aquí podreu 
combinar tot això en una estada inoblidable!
Cada�setmana�ens�fixarem�en�un�tema�i,�en�
grups, el mirareu a través d’un gènere (comèdia, 
terror,�thriller,�ciència-ficció,�fantàstic...).�Amb�
el suport audiovisual necessari, cada grup 
filmareu�el�tràiler�definitiu�amb�l’estil�que�
haureu escollit. A més, també promocionareu 
el vostre tràiler a l’estil TikTok. Apunta-t’hi i 
comprova-ho!

11 — 15 anys

Preu: 765€ / 1.270€ (1 / 2 setmanes)
2 — 9 juliol / 9 — 16 juliol / 16 — 23 juliol
2 — 16 juliol / 9 — 23 juliol

Beach Camp Amposta
Speak your mind
Si vols gaudir dels esports aquàtics  
i millorar les habilitats orals en anglès,  
the Beach Camp és per tu. A Amposta tindràs 
l’oportunitat de combinar les activitats 
d’aventura i adrenalina amb dues setmanes de 
preparació�per�l’examen�oficial�oral�de�Trinity�
College (inclou examen).
Ready for the challenge?

10 — 15 anys

Preu: 1.255€
2 — 15 juliol (2 setmanes)

Teen camps – Els Porxos
14 — 17 anys 

Preu: 1.390€
2 — 15 juliol (2 setmanes)

Colònies 
a Catalunya

www.iccic.edu/viatges
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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 en els programes que oferim arreu del món: 
al Regne Unit, Irlanda, Estats Units, Canadà, Austràlia, 
Nova Zelanda, Sud-àfrica, França, Alemanya, Suïssa, Xina, 
Japó, etc. S’ofereixen molts tipus de programes diferents 
amb�allotjament�en�famílies�amfitriones,�residències,�
apartaments o campaments.

Adults

 
Programes individuals o en petits grups
Cursos a partir d’una setmana, durant tot l’any
Programes personalitzats en funció de les necessitats

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

Joves

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

Singulars 

 
Programes individuals
amb classes d’idioma o 
sense
 
Possibilitats de fer tallers, 
esports, art, dansa, immersió 
(familiar), campaments, 
rutes, pràctiques, turisme, 
cursos acadèmics, 
voluntariat  i/o d’altres

Any acadèmic  

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

Seguiment de l’evolució de 
l’alumnat

www.iccic.edu/viatges

9 — 18 anys

+ 16 anys

11 — 19 anys 10 — 18 anys

Matrícula 
oberta des 
de gener
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