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CIC
Escola d’Idiomes
ESTIU 2021

Cursos intensius d’anglès, francès i alemany 

Preparació per a exàmens oficials 

Per a juniors, joves i adults

Presencials i en línia

Summer Adventure School

Experiències lingüístiques a Catalunya i a l’estranger

Via Augusta
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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 
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.

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.  

mediateca  
(Reina Victòria, 10) 
Biblioteca i aula d’estudi 
amb ordinadors. Servei 
de préstec gratuït. 
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.

cafeteria pròpia 
Oberta de 8 a 15h.

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

— Natascha Wallace
Cap d’Estudis d’anglès
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Summer 
Adventure School

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.

28 juny — 23 juliol

dates

De dilluns a divendres
8.30 — 16.30h
Edats: 
Infantil: P3, P4 i P5
Primària: de 1r a 4t d’EP

Preu: 187 € per setmana

dies i horaris

Procediment i període de matriculació

Matrícula oberta a partir de dilluns 15 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

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

Winnie the Pooh

L’incansable Indie Jonus creu que encara no 
ha trobat tots els objectes i vol reescriure la 
història de nou. Acompanya’l en un viatge 
inoblidable a l’antic Egipte on descobrirem 
tresors amagats amb enigmes, mapes i 
codis secrets. Endinsa’t a l’aventura amb 
molta imaginació!

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

Horari tipus

Indie Jonus and the 
Temple of Adventure 

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
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Cursos intensius 
juniors i joves

Opció 1

28 juny – 9 juliol  
(tots els nivells)

dl – dv de 9.30 a 14h
(Curs de 40h)
Preu: 511€

Opció 2

12 – 23 juliol  
(a partir d’A2)

dl – dv de 9.30 a 14h
(Curs de 40h)
Preu: 511€

Anglès, francès i alemany

FCE 
Opció 1
Dates:   28 juny — 9 juliol
Horari:  9.30 — 14h  
               (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 10 de juliol
Preu: 511 €

Opció 2
Dates:   12 — 23 juliol
Horari:  9.30 — 14h 
              (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 24 de juliol
Preu: 511 €

Opció 3
Curs en línia
Dates: 30 juny — 16 juliol
Horari: 10 — 13.40h
             (curs de 40 hores)
Data de l’examen:
Dissabte 17 de juliol
Preu: 434 €

CAE
Opció 1
Dates:   28 juny — 9 juliol
Horari:  9.30 — 14h  
               (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 10 de juliol
Preu: 511 €

Opció 2
Curs en línia
Dates: 30 juny — 16 juliol
Horari: 10 — 13.40h
             (curs de 40 hores)
Data de l’examen:
Dissabte 17 de juliol
Preu: 434 €

Setembre
Dates: 30 agost — 
            10 setembre 
Horari: 10 - 13.30h 
             (curs de 30h) 
Data de l’examen: 
Dissabte 11 de setembre o 
dissabte 18 de setembre 
Preu: 383 €

CPE 
 
Dates:   28 juny — 9 juliol
Horari:  9.30 — 14h  
               (curs de 40h)
Data de l’examen:
Dissabte 10 de juliol
Preu: 511 €

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

Anglès

NOU

NOU

NOU

Elementary 101-102 A1

Pre-Intermediate 201-202 A2

Intermediate 301-302 B1

Upper Intermediate 1 401-402

Upper Intermediate 2 517 B2

Advanced 1 601-602

Advanced 2 717 C1

Pre-Proficiency 801-802

Proficiency 917 C2

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

NOU
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Bring your creativity and eco-awareness 
to CIC this summer. 
Cada setmana ens endinsarem en un 
nou repte per trobar maneres d’ajudar a 
preservar el nostre entorn. Crearem un 
video i dissenyarem un producte i una 
campanya de publicitat.

El treball per projectes és una manera 
efectiva i divertida de treballar a l’aula, ja 
que l’alumnat aprèn fent servir l’idioma 
amb els companys i companyes.

Eco Heroes
Horari: 
dl — dv 
10 — 13.45h

Dates: 
28 juny — 2 juliol
5 — 9 juliol
12 — 16 juliol

Edat: de 5è d’EP a 2n d’ESO 
Nivells: A1 i A2
Preu: 199 €

GR

Curs de dues hores diàries per consoli-
dar els coneixements dels nivells A2 i B1. 

Mitjançant la pràctica de les compe-
tències ‘Reading, Writing, Listening and 
Speaking’ i una avaluació contínua, aju-
darem els/les alumnes a adquirir segure-
tat a l’hora de comprendre i expressar-se 
en anglès. 

English Boost
Horari: 
dl — dv 
10 — 12.15h

Dates: 
28 juny — 9 juliol 
Preu: 231 €
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anglès — francès — alemany — italià

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

Dates: 28 juny — 15 juliol
Horari: 16 — 19.15h (de dilluns a dijous)
Edat: a partir de 16 anys
Nivells: B2 i C1 (anglès)  
              A1 a B2 (alemany)
              A1 a C1 (francès)
               (curs de 36h)
Preu: 460 €

Iniciació a l’italià
Curs d’iniciació per a joves o adults per tal que adqui-
reixis unes habilitats comunicatives sòlides a través 
de classes comunicatives y dinàmiques.

Curs de 36 hores 
Dates: 28 juny – 15 juliol 
Horari:  16 – 19.15h (de dilluns a djous) 
Preu: 460 €  

1, 2, 3 a classe
Si vols gaudir del privilegi de tenir l’atenció perso-
nalitzada 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 28 juny — 22 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)

alemany

Curs de consolidació 
L’objectiu d’aquest curs és consolidar l’assimilació 
dels continguts dels nivells A1/A2 i B1/B1+. Ens cen-
trarem principalment en aspectes gramaticals i en 
millorar l’expressió oral i escrita.

Joves
Dates: 28 juny — 14 juliol
Horari:10 — 13.30h (curs de 40h)
Preu: 511 €

Adults
Dates: 28 juny — 14 juliol
Horari: 16 - 19.30h (curs de 40h)
Preu: 511 €

Konversation in Deutsch 
Amb aquest curs adquiriràs fluïdesa i ampliaràs el 
teu vocabulari en un ambient relaxat.

Dates: 28 juny - 14 juliol
Horari: 16 - 18.15h (curs de 26h)
Nivells: a partir d’A2
Preu: 332 €

francès

Cap al Batxibac
Curs d’aproximació al Batxibac dirigit a aquells alum-
nes 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: 28 juny - 9 juliol
Horari: dl. — dv.   
             9.30 — 14h (curs de 40h)
Preu: 511 €
Per inscriure’s a aquest curs es requereix un nivell 

mínim de B1.

DELF B1-B2 (octubre) 
Dirigit a aquell alumnat que ha de fer l’esprint final 
abans de la convocatòria d’octubre del DELF.

Nivells: B1, B2
Dates i horari del curs per confirmar.

Preu: 155 €

Cursos en línia  
per a joves i adults 
(anglès —  francès — alemany)

NOUConversation bytes
Curs en línia
Sessions de conversa diàries i dinàmiques 
dissenyades per a aquells que teniu poc 
temps. Rebreu una gran selecció de temes 
de discussió. Mai més et trobaràs perdut en 
un context social.

Dates: 5 — 23 juliol
Horari: 15.30 — 16.30h (de dilluns a dijous)
               (curs de 12h)
Preu: 155 €

English Boost per a joves
Mitjançant la pràctica de les compe tències 
‘Reading, Writing Listening and Speaking’ 
i una avaluació contínua, aju darem els/les 
alumnes a adquirir segure tat a l’hora de 
comprendre i expressar-se en anglès. 

Dates: 28 juny - 9 juliol
Horari: 10 - 12.15h
Nivells: A2-B1
Preu: 218 €

Cursos generals
Tots els avantatges i nivell de qualitat dels 
nostres cursos intensius, ara també en 
format online. 

Dates: Del 30 de juny al 16 de juliol
Horari:  
10 — 13.45h (30 minuts de descans) 
16 a 19.35h (30 minuts de descans) (adults)
Nivells: B1 a C2
Preu: 434 €

Seguint la metodologia emprada durant 
el curs acadèmic, els cursos tindran les 
següents característiques:
•  40 hores de classes en línia totalment 

interactiva amb el professor/a i en grups 
d’un màxim de 10 alumnes, (mitjançant la 
plataforma Zoom).

•  Pràctica de totes les habilitats lingüístiques 
amb una gran presència de l’expressió oral.

•  Tasques i exercicis setmanals individuals 
amb llibre digital.

•  Tasques d’expressió escrita que el 
professor/a prepara i corregeix, oferint 
seguiment personalitzat a l’alumnat.

Cursos 
específics
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NOU
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Informació
i matriculació

Alumnes del curs 2020 - 2021 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 2020 o de cursos anteriors 

al 2020 - 2021

Omplir full 
d’inscripció

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.

Cursos presencials  
a partir del 22 de març

Cursos en línia  
a partir del 19 d’abril

dates

Matrícula
online

Omplir full 
d’inscripció

Secretaria 
acadèmica

Omplir el 
formulari

Omplir el 
formulari

Matrícula
online

Secretaria 
acadèmica

Prova
de nivell

Prova
de nivell 

(et contactarem  
per enviar-te la prova)

Colònies 
en anglès
6 – 15 anys

Estades a 
l’estranger
8 – 19 anys

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

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

Aprèn idiomes 
viatjant
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Al Departament d’Estades 
Lingüístiques, amb més de 30 
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.

Colònies a 
Catalunya

www.iccic.edu/viatges

L’Armentera -
“Indie Jonus and  
the Temple of Adventure”

L’incansable Indie Jonus creu que encara no 
ha trobat tots els objectes i vol reescriure la 
història de nou. Acompanya’l en un viatge 
inoblidable a l’antic Egipte on descobrirem 
tresors amagats amb enigmes, mapes i codis 
secrets. Endinsa’t a l’aventura amb molta 
imaginació!

De 5 a 10 anys

Preu: 662 €
4 — 11 juliol (1 setmana)

Amposta - 
“Speak your mind” 

Si vols gaudir dels esports aquàtics i millorar 
les habilitats orals en anglès, the Beach Camp 
és per tu. 
A Amporta tindràs oportunitat de combinar 
les classes d’anglès amb activitats d’aventu-
ra i andrenalina. A més, ens prepararem per 
l’examen oficial oral de Trinity College. 
Preparats pel repte?

De 10 — 15 anys

Preu: 1.160 €
4 — 7 juliol (2 setmanes)

La Torra - 
“Tower TV - La Torra productions”

A La Torra produirem un canal de televisió i 
crearem contingut audiovisual únic per a tots 
els gustos: un documental, una comèdia, un 
programa especial per fer seguiment dels 
Jocs Olímpics, un reality show, etc. Exprimeix 
la teva creativitat per escriure el guió de cada 
programa, produir-lo i dirigir-lo.
The show must go on!

10 — 15 anys

Preu: 707€ / 1.173€
27 juny — 18 juliol
1 setmana / 2 setmanes

Vilanova de Sau- 
“Water, Learning & Fun too!”

Per noies i nois grans, amb un mètode 
dinàmic d’anglès, tallers extraordinaris (ioga, 
cuina, música digital, creació de discoteca) i 
activitats “súper” com activitats aquàtiques al 
pantà, circuits d’aventura, música en directe i 
moltes sorpreses.

14 — 17 anys

Preu:
2 setmanes: 1.200€
27 juny — 10 juliol
4 juliol — 17 juliol

3 setmanes: 1.790€
27 juny — 17 juliol
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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.

www.iccic.edu/viatges

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

joves

7 — 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.

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), 
cursos 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.

Matrícula 
oberta des 
de gener
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