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

Índex
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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.

apps 
complementàries 
Fiction Express és una 

de les aplicacions més 

exitoses que oferim 

gratuïtament al nostre 

alumnat més jove per 

potenciar l’hàbit de la 

lectura. Durant l’any 

escolar els permet llegir 

històries online i participar 

en el desenvolupament 

de l’argument. 

Per l’alumnat adult oferim, 

també gratuïtament, 

l’aplicació Learn English 

with TED Talks per 

practicar l’anglès dins i 

fora de l'aula.

activitats 
complementàries 
Cada any s’ofereixen, 

sense cap cost addicional 

i per a algunes edats i 

nivells, produccions en 

anglès de companyies de 

teatre. Els pares, mares 

i germans petits hi són 

convidats!

servei de cafeteria 
Disposem de cafeteria 

pròpia, oberta de dilluns 

a divendres, de 8.00 a 

19.45h.

venda de llibres 
Servei de venda de llibres 

online a l'inici 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 
Oferim sessions gratuïtes 

de revisió d’Elementary 

a Upper-Intermediate 

abans dels exàmens 

finals del primer i segon 

quadrimestre i de First 

Certificate, Advanced 

i Proficiency abans 

de cada convocatòria 

d'exàmens.

professors 
acompanyants 
Els alumnes de primària 

i de 1r d’ESO que tinguin 

classe a l'Escola Els Arcs 

o a l'Escola Augusta 

poden fer el trajecte 

d’anada i tornada de 

classe amb un professor 

del nostre equip.

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 professorat 

vigilant. Consulteu 

els horaris d’aquest 

servei amb la secretaria 

acadèmica de cada 

centre.

mediateca 
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. 

(C. Reina Victòria, 10)

NOU
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Anglès
Cursos per 
a juniors

A través de la creativitat i la imaginació, 

integrem de forma significativa continguts i 

hàbits comunicatius en una aula on la motivació 

i la participació garanteixen un alt nivell 

d'aprenentatge.

Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Dissabte 20 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Tothom pot descobrir 
una llengua i la seva 
cultura des de ben petit. 
L'aventura comença quan 
tu ho decideixes! 

— Pere Cortiella
Coordinador de la 
Junior Line

Anglès Juniors
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Infantil
Fun with English

Enmig de projectes i aventures de 

pirates, dinosaures, extraterrestres, 

dracs i princeses, els nostres alumnes 

desenvolupen habilitats comunicatives 

de manera natural i significativa.

De P3 — P5

Dies i horaris:

Dilluns, dimarts, dimecres o dijous

de 17.30 a 19h

Preu: 307 €/quadrimestre

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

Consulteu els cursos per 5è i 6è 

d'EP a partir de la pàg 9.

Anglès Juniors

Joves
Anglès

Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Dissabte 20 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Mia Cassany, fundadora i directora 
creativa de l'editorial Mosquito Books 
Barcelona i professora de CIC Idiomes.

Junior High 001-002

Elementary 101-102 A1

Pre-Intermediate 201-202 A2

Intermediate 301-302 B1

Upper Intermediate 1 401-402

Upper Intermediate 2 501-516 B2

Advanced 1 601-602

Advanced 2 701-716 C1

Pre-Proficiency 801-802

Proficiency 901-916 C2

Junior Active

Combo Junior Line + Junior Active

En aquest programa pioner, els nostres 

alumnes aprenen l'idioma utilitzant-lo 

com a eina per fer activitats de ciència 

i robòtica. Cada setmana els alumnes 

tindran una missió específica a complir 

abans que acabi la classe.

Dies i horaris:

Dimecres o dijous de 17.30 a 19h

Preu: 320 €/quadrimestre

Per als que vulgueu fer 3 hores 

setmanals, ara podeu combinar una 

classe de cada programa.

Preu: 536 €/quadrimestre

NOU

NOU

De 1r a 4t de 
Primària
Junior line

Programa on els alumnes gaudeixen de 

materials gratuïts originals de CIC Idiomes 

i editats en col·laboració amb l'Editorial 

Mosquito Books Barcelona. Els alumnes 

treballen totes les competències comunicatives 

en una aula on els jocs, la música, l'art i els 

contes en són el fil conductor. Al final de l'etapa 

poden presentar-se al Cambridge Movers Exam 

sense cap cost addicional.

De 1r — 4t d'EP

Dies i horaris:

Dilluns, dimarts, dimecres o dijous de 17.30 a 19h 

Preu: 320 €/quadrimestre
 

Divendres de 18 a 20h

Preu: 424 € /quadrimestre

CIC Idiomes - Via Augusta / 2019 - 2020  98   CIC Idiomes - Via Augusta / 2019 - 2020



Basem part de l’estona de 
classe i de l’avaluació en 
el treball per projectes. 
Treballar per projectes 
no només és motivador 
pels alumnes sinó que els 
fa protagonistes del seu 
procés d’aprenentatge enlloc 
de memoritzar de forma 
mecànica els continguts. Els 
resultats són sorprenents!

— Mireia Calafell
Coordinadora dels 
nivells A2 i B1

Anglès Joves Anglès Joves

Cursos de 3 hores a la setmana 

Cursos d’un dia a la setmana

El curs de dos dies a la setmana 
és la nostra proposta més 
tradicional, però alhora efectiva, 
d'aprendre una nova llengua.

Dies i horari:

Cursos de 2,5h/setmana

(a partir de 1r d'ESO):

Dilluns de 17.30 a 20.15h

Dimecres de 15 a 17.45h (B1 a C2)

Divendres de 17.30 a 20.15h 

Dilluns de 15 a 17.45h (16+)
 

Preu general: 530 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1:

553 €/quadrimestre

Cursos de 2h per setmana  

(5è i 6è d'EP): 

Dilluns de 17.30 a 19.30h 

Divendres de 18 a 20h 

Preu: 424 € / quadrimestre

Dies i horaris:

Dilluns i dimecres de 17.45 a 19.15h

Dimarts i dijous de 17.30 a 19h

Preu general: 613 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1:  

628 €/quadrimestre

Advanced Plus

Aquest curs està concebut per als qui han 

aconseguit un nivell  C1 o C2 molt aviat en 

la seva vida acadèmica i volen mantenir-lo. 

L'objectiu és exposar-se a un anglès real 

amb l'objectiu de mantenir i millorar un nivell 

d'anglès parlat i escrit alt.

Dies i horari: 

Dimarts de 18 a 20h

Divendres de 18 a 20h

Preu: 462 €/quadrimestre

NOU

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

De dilluns a dijous els cursos Junior High i Elementary es faran a l'Escola Els Arcs, 
carrer Copèrnic, 34. Hi haurà professors fent la ruta Via Augusta - Copèrnic abans i 
després de les classes.
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15 a 17.45h
16+

B2, C1

15 a 17.45h
1r ESO+
B1 a C2

16 a 17.30
16+

B1 a C2

16 a 17.30
16+

B1 a C2

16 a 19.15h
16+

B2 a C2

17.30 a 19h
P3 — P5

1r — 4t d'EP

17.30 a 19h
P3 — P5

1r — 4t d'EP

17.30 a 19h
P3 — P5

1r — 4t d'EP

17.30 a 19h
P3 — P5

1r — 4t d'EP

18 a 20h
1r — 6è d'EP

17.45 a 19.15h
5è d'EP+
A1 a C2

17.30 a 19h
5è d'EP+
A1 a C2

17.45 a 19.15h
5è d'EP+
A1 a C2

17.30 a 19h
5è d'EP+
A1 a C2

18 a 20h
Advanced Plus

C2

17.30 a 19.30h
5è i 6è d'EP

17.30 a 20.15h
1r ESO+

18 a 20h
Advanced Plus

C2

17.30 a 20.15h
1r ESO+
A2 a C1

NOU

Anglès
Cursos per 
a adults
A partir de 17 anys

Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Dissabte 20 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

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

Anglès Adults

Ara també 
els dissabtes

NOU

Anglès Joves

Elementary 101-102 A1

Pre-Intermediate 201-202 A2

Intermediate 301-302 B1

Upper Intermediate 1 401-402

Upper Intermediate 2 501-516 B2

Advanced 1 601-602

Advanced 2 701-716 C1

Pre-Proficiency 801-802

Proficiency 901-916 C2
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— Josephine Armitage
Cap de CIC Idiomes -  
Gràcia

Anglès Adults

Cursos generals

Cursos especíics

El curs de dos dies a la setmana  
és la nostra proposta més 
tradicional, però alhora efectiva, 
d'aprendre una nova llengua.

Dies i horaris:

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21h

Dimarts i dijous de 19.30 a 21h

Preu general: 613 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1:

628 €/quadrimestre

Cursos d'un dia a la setmana

Aquests cursos estan pensats per a alumnes 

organitzats però que tenen poc temps lliure 

durant la setmana.

Dies i horari:

Dimarts de 10 a 13.15h (B2 i C1)

Dijous de 10 a 13.15h (C2)

Divendres de 16 a 19.15h (B2 i C1)

Preu general: 613 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1:  

628 €/quadrimestre

Dilluns de 15 a 17.45h (16+)

Preu general: 530 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1: 

553€/quadrimestre

Advanced Plus 

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: Divendres de 16 a 18h

Preu: 462 €/quadrimestre

Talk the Talk - Curs de conversa

Cofee in English

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.

Dies i horari:

Dilluns de 19.30 a 21.30h

Divendres de 15.30 a 17.30h

Nivell: B1, B2 i C1

Preu: 414 €/quadrimestre

Si vols millorar les teves habilitats orals informa't 

sobre els nostres abonaments de 4 sessions 

d'una hora en grups d'un màxim de 8 alumnes.

Preu de l'abonament:  44 €

Anglès Adults

Com que no hi ha una sola manera 
d’aprendre un idioma, ni un sol 
motiu per fer-ho, us oferim als 
nostres alumnes una varietat de 
cursos i horaris.
 
Tenim cursos tant presencials 
com semi-presencials, amb 
llibre de text o sense, d’un cop a 
la setmana o dos, amb deures i 
exàmens o sense. Tria l'opció que 
més et convingui.

NOU
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Anglès Adults

1, 2, 3 a classe

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!

Curs semi-presencial

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 alumnat universitari i 

professionals amb agendes atapeïdes que 

necessiten un curs flexible. Assolireu un nivell 

per quadrimestre igual que als altres cursos. 

Màxim de 10 alumnes per classe.

Edat: a partir de 16 anys

Dies i horari:

Dimarts de 15.30 a 17.30h

Dijous de 19 a 21h

Nivells: B1, B2 i C1

Preu: 519 €/quadrimestre

Senior Club

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 fer exàmens.

CIC Idiomes - Gràcia

Dies i horari:

Dilluns i dimecres de 10 a 11h (A1, A2)

Dilluns i dimecres d'11.30 a 12.30h (B1)

Preu: 369 €/quadrimestre

Pots afegir 30 minuts de pràctica extra  

al final de la classe. 

Preu: 83 €/quadrimestre

GR

English That Works

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: Dilluns o dimecres de 19.15 a 21.15h

CIC Idiomes - Sant Cugat

Dies i horari: Dimarts de 19 a 21h

Preu: 369 €/quadrimestre

Per inscriure’s a aquest curs es requereix

un nivell mínim de B1.

GRSC

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10 a 13.15h
B2, C1

10 a 13.15h
C2

11 a 13h
IELTS

11 a 13h
TOEFL

15 a 17.45h
16+

B2 a C2

15.30 a 17.30h
semi -presencial

15.30 a 17.30h
B1, B2, C1

Talk the Talk

16 a 17.30h
16+

B1 a C2

16 a 17.30h
16+

B1 a C2

16 a 18h
Advanced Plus

OTE

19.30 a 21.30h
B1 a C1

Talk the Talk

16 a 19.15h
16+

B2, C1

19.30 a 21h
B2 a C2

19.30 a 21h
B1 a C2

19.30 a 21h
B2 a C2

19.30 a 21h
B1 a C2

19 a 21h
OTE

19 a 21h
IELTS

19 a 21h
TOEFL

Semi - presencial

Possibilitat de fraccionar el pagament en 

2 terminis cada quadrimestre si es fa per 

domiciliació bancària.

Anglès Adults

NOU
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Anglès
Exàmens oficials
Cursos de preparació per 
a exàmens oficials

Quins exàmens pots preparar a CIC Idiomes 
per acreditar els següents nivells?

El TOEFL i l'IELTS són  dues 

certificacions que permeten 

acreditar el teu nivell a l'hora 

d'estudiar i treballar a l'estranger.

Dates: 

7 octubre — 5 desembre

2 març — 8 maig

Dies i horari:

Dimarts d'11 a 13h o de 19 a 21h

Dijous d'11 a 13h o de 19 a 21h

Preu: 256 €

L'Oxford Test of English (OTE), acreditat per la 

Universitat d'Oxford, cobreix els nivells d'A2 a B2 

i és adient per a l'alumnat a partir de 16 anys que 

necessita una acreditació oficial del seu nivell. 

L'examen 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 d'examen. 

Dates:

7 octubre — 13 desembre

2 març — 15 maig

Dies i horari:

Dilluns de 19 a 21h

Divendres de 16 a 18h

Preu: 325 €

TOEFL i IELTS OTE

— Raquel Gómez
Cap de CIC Idiomes - 
Sant Cugat

Anglès Exàmens oficials

First, CAE, IELTS, Oxford 
Test of English o TOEFL són 
exàmens oicials que es poden 
preparar des del nivell B1 ins 
al C2 depenent de les vostres 
necessitats acadèmiques o 
professionsals. El nostre equip 
t'informarà de quina és la 
millor opció per a tu. 

B2 FCE TOEFL IELTS OTE

C1 CAE TOEFL IELTS

C2 CPE TOEFL IELTS

NOU
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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:

Cursos de 3 hores a la setmana:

Dilluns i dimecres de 17.45 a 19.15h

Dimarts i dijous de 17.30 a 19h

Preu: 424 €/quadrimestre

Curs d'un dia a la setmana: 

Divendres de 18 a 20h

Preu: 300 €

Dates: 

27 setembre — 20 desembre

Dies i horaris:

Dilluns i dimecres de 17.45 a 19.15h

Dimarts i dijous de 17.30 a 19h

Dimarts i dijous de 16 a 17.30h 
(16+)

Divendres de 16 a 19.15h (16+)

Dimarts i dijous de 19.30 a 21h 
(16+)

Preu: 433 €

Dimecres de 15 a 17.45h

Dilluns de 15 a 17.45h (16+)

Preu: 372 €

FCE December

Dates:  

27 setembre — 20 desembre

Dies i horaris:

Dilluns i dimecres de 17.45 a 19.15h

Dimarts i dijous de 17.30 a 19h

Dimarts i dijous de 16 a 17.30h  
(16+)

Divendres de 16 a 19.15h (16+)

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21h 
(17+)

Preu: 447 €

Dimecres de 15 a 17.45h

Dilluns de 15 a 17.45h (16+)

Preu: 384 €

CAE December

Dates: 

30 setembre — abril

Dies i horaris:

Dilluns de 15 a 17.45h 

Preu: 738 €

Cursos per la convocatòria 

de juny de FCE, CAE i CPE 

(consulteu la taula d'horaris de la 

pàgina 12 o 17)

També oferim cursos per 

les convocatòries de juliol i 

setembre.

Dates: 

30 setembre — abril

Dies i horaris:

Dilluns de 15 a 17.45h 

Dimecres de 15 a 17.45h 

Preu: 790 €

De gener a abril:

Preu: 447 €

Dates: 

30 setembre — maig

Dies i horaris:

Dilluns de 15 a 17.45h 

Dimecres de 15 a 17.45h 

Preu: 916 €

Divendres de 16 a 19.15h

Preu: 1.098 €

FCE April

Cursos de juny Cursos de juliol 
i setembre

CAE April CPE May

Dates: 

27 setembre — 4 desembre

Dies i horaris:

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21h 

Divendres de 16 a 19.15h 

Preu: 376 €

Dimecres de 15 a 17.45h

Preu: 313 €

CPE December

Anglès Exàmens oficials

NOU

Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Divendres 19 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Alemany Juniorkurse

Cursos per 
a juniors

Alemany

Aquests cursos es poden abonar en tres terminis.
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Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Divendres 19 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Cursos per a 
joves i adults

Cursos de 3 hores setmanals:

Preu general: 613 €

Preu cursos a partir de C1: 628 €

Possibilitat de fraccionar el pagament en 

2 terminis cada quadrimestre si es fa per 

domiciliació bancària.

Preu per quadrimestre

Alemany Joves i adults

— Michael Wällering
Cap d'estudis  d'alemany

Deutsch ist anders (l’alemany és 
diferent) però us el fem proper. 
Ja des de l’inici l’utilitzem com 
a llengua vehicular a l’aula per 
donar prioritat a la comunicació.

Deutsch ist anders i per això et 
permet destacar i ampliar les 
teves oportunitats laborals i 
acadèmiques aquí i a l’estranger.

Alemany

A1

A2

B1 (Zertifikat B1)

B1+ (Brückenkurs)

B2 (Zertifikat B2)

C1
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

11.30 a 13h
Adults

Iniciació

11.30 a 13h
Adults

Iniciació

15.30 a 17.30h
Adults

Konversations-
Training

16 a 17.30h
16+ 

16 a 17.30h
16+

16 a 19.15h
17+

17.45 a 19.15h
9 — 12 anys

17.30 a 19h
9 — 12 anys

17.45 a 19.15h
9 — 12 anys

17.30 a 19h
9 — 12 anys

18 a 20h
9 — 12 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

19.45 a 21.15h
Adults

19.45 a 21.15h
Adults

19.45 a 21.15h
Adults

19.45 a 21.15h
Adults

Cursos especíics
Cursos d'un dia a la setmana  

(joves)

Els cursos d'un dia a la setmana estan 

pensats per a alumnes organitzats però que 

tenen poc temps lliure durant la setmana.

Dies i horari: 

Dimarts de 18 a 19.30h

Dijous de 18 a 19.30h

Preu: 281 €/quadrimestre

Konversations - Training (adults)Curs de consolidació

Preparació per al Zertifikat B1 o B2 

(16+)

Konversation und Kafee

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.

Dies i horari:

Divendres de 15.30 a 17.30h

Nivell: A partir de B1

Preu: 414 €/quadrimestre

L'objectiu d'aquest curs és consolidar 

l'assimilació dels continguts dels nivells A1 i 

A2. Ens centrarem principalment en aspectes 

gramaticals i en millorar l'expressió oral i 

escrita, per entrar amb bon peu al nivell B1.

Joves

Dates: 27 de setembre — 14 febrer

Dies i horari: Dimarts i dijous de 18 a 19.30h

Preu: 613 €/quadrimestre

Adults

Dates: 27 de setembre — 14 febrer

Dies i horari: Dimarts i dijous de 19.45 a 21.15h

Preu: 613€/quadrimestre

Mitjançant el treball de continguts, 

estratègies, pràctiques i simulacres et 

prepararem per l'examen.

Zertifikat B1 (convocatòria de febrer)

Dates: 27 setembre — 14 febrer

Dies i horari: 

Dimarts i dijous de 19.45 a 21.15h

Preu: 613 €

Zertifikat B2 (convocatòria de juny)

Dates: 17 febrer — 19  juny

Dies i horari: 

Dimarts i dijous de 19.45 a 21.15h

Preu: 613 €

Si vols millorar les teves habilitats orals 

informa't sobre els nostres abonaments 

de 4 sessions d'una hora en grups d'un 

màxim de 8 alumnes.

Preu: 44 €

1, 2, 3 a classe (adults)

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!

Alemany Joves i adults

NOU NOU

NOU
NOU

Alemany Joves i adults

NOU
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Cursos per 
a juniors

Francès

Divendres 27 de setembre — 
Dissabte 15 de febrer

Dilluns 17 de febrer — 
Divendres 19 de juny

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre

Francès Ligne junior

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 a 6è d'EP

Dies i horaris:

Dilluns de 17.45 a 19.15h

Dimarts de 17.30 a 19h (de 3r a 6è d'EP)

Preu: 281 €/quadrimestre

— Florence Brun
Cap d'estudis de francès

Francès  Juniors

Aprendre francès és fàcil! Vols 
iniciar-t’hi o millorar-ne el  
nivell? T’oferim un ampli ventall 
de cursos. Només has de triar la 
fórmula que millor s’adapti a la 
teva edat i a les teves necessitats.  
La nostra àmplia experiència 
et permetrà millorar les teves 
habilitats orals i escrites a curt 
termini. Nous vous attendons!
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Cursos per a 
joves i adults

Francès

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h (B1)

Dimarts i dijous de 18 a 19.30h (B2)

(12 — 17 anys)

Preu general: 613 €/quadrimestre

Preu cursos a partir de C1:  

628 €/quadrimestre

Dilluns o dimecres de 17.45 a 19.15h

Dimarts o dijous de 17.30 a 19h

(12 — 17 anys)

Preu: 281 €/quadrimestre

Dimecres de 15 a 17.45h (B1 a C1)

Divendres de 16 a 18.45h (A2 a B2)  

(14+)

Preu: 530 €/quadrimestre

Dilluns, dimarts, dimecres o dijous 

de 19.30 a 21.30h 

Dimarts de 10 a 12h (A1) 

(17+)

Preu: 414 €/quadrimestre

NOU

NOU

NOU

Francès Joves i adults

Cursos especíics
Parlons, parlons! (adults)Cap al Batxibac

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.

Dies i horari:

Dimarts de 15.45 a 17.15h

Preu: 312 €/quadrimestre

Nivell: B2

Divendres de 15.30 a 17.15h

Preu: 414 €/quadrimestre

Curs d'aproximació al Batxibac dirigit a 

l'alumnat de 4t d'ESO que vol iniciar el 

projecte Batxibac el proper setembre. A 

l'aula es treballaran continguts de llengua, 

literatura i història.

Dates: 2 — 10 setembre

Horari: de dilluns a divendres

             de 10 a 13.30h (curs de 21h)

Preu: 260€

També oferim aquest curs al juliol.

Per inscriure's a aquest curs es requereix 

un nivell mínim de B1.

DELF B2 (octubre)

Dirigit a aquell alumnat que ha de fer  

l'esprint final abans de la convocatòria 

d'octubre del DELF.

Dates: 12 setembre — 19 octubre

Horari: Divendres de 16 a 18h

(Curs de 12 h)

Nivell: B2

Preu: 152 €

NOUCafé et conversation

Si vols millorar les teves habilitats orals 

informa't sobre els nostres abonaments de  

4 sessions d'una hora en grups d'un màxim 

de 8 alumnes.

Preu: 44 €

1, 2, 3 a classe (adults)

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!

Cursos de 3 hores a la setmana Cursos d’un dia a la setmana

El curs de dos dies a la setmana 
és la nostra proposta més 
tradicional, però alhora efectiva,
d'aprendre una nova llengua.

Joves 1                 A1.1

Joves 2                 A1.2

Joves 3                 A2.1

Joves 4                 A2.2

Intermédiaire B1.1

Supérieur B1.2

Perfectionnement 1 B2.1

Perfectionnement 2 B2.2

 Approfondissement  

de la langue 1
C1.1

 Approfondissement  

de la langue 2
C1.2

Possibilitat de fraccionar el pagament en

2 terminis cada quadrimestre si es fa per

domiciliació bancària.
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10 a 12h
Adults

A1

15.45 a 17.15h
Adults

Parlons, parlons!

15.45 — 17.45h
12 — 16 anys

15.30 a 17.30h
Adults

Parlons, parlons !

17.45 a 19.15h
6 — 11 anys
1r i 2n d’EP

12 — 16 anys

17.30 a 19h
6 — 11 anys

3r i 4t d’EP
12 — 16 anys

17.45 a 19.15h
6 — 11 anys
1r i 2n d’EP

12 — 16 anys

17.30 a 19h
12 — 16 anys

16 a 19.15h
16+

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

18 a 19.30h
12 — 16 anys

19.30 a 21.30h
Adults

19.30 a 21.30h
Adults

19.30 a 21.30h
Adults

19.30 a 21.30h
Adults

Altres llengües 

I a l'estiu....

-  Cursos intensius d'anglès, francès o 
alemany al mes de juliol per a tots les 
edats 

-  Cursos de preparació per a exàmens 
oficials

-  Cursos setmanals basats en projectes 
per a alumnat de 5è d'EP a 2n d'ESO

- Cursos de preparació per al Batxibac

-  Summer Adventure School for kids,  
el nostre casal exclusivament en 
anglès (P3 a 5è d'EP)

 
Informa-te'n en qualsevol moment de l'any.

Francès Joves i adults

Millora el teu nivell en l'idioma que fas al llarg 

de l'any o aprofita per estudiar-ne un de nou.

Italià Xinès

Aprendre italià és fàcil! Si vols iniciar-te 

en la llengua i perdre la por per parlar-la i 

escriure-la, inscriu-te al nostre nou curs.

Nivells: A1, A2

Dates: 27 setembre — 19 juny

Dies i horari:

Divendres de 17.30 a 20.15h

(a partir de 1r d'ESO)

Preu: 530 €/quadrimestre

Dilluns o dimecres de 19 a 21h

(17+)

Preu: 414 €/quadrimestre

En col·laboració amb l'Institut Confuci de 

Barcelona t'oferim la possibilitat d'iniciar-te 

en l'aprenenentatge del xinès.

Nivells: A1

Dates: 26 setembre — 19 juny

Dies i horari:

Dimarts i dijous de 19.15 a 21h

(17+)

Preu: 613 €/quadrimestre

NOU NOU

Possibilitat de fraccionar el pagament en

2 terminis cada quadrimestre si es fa per

domiciliació bancària.
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Adults Any Acadèmic

A partir de 16 anys

Programes individuals, en grup o 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 (negocis, 
dret, moda, medicina, etc.), d’oci (esquí,  
golf, enologia, rutes...), home teacher per  
a tota la família

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

Joves

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...

Colònies

De 6 — 15 anys

Estades d’1 a 3 setmanes

Projectes acadèmics de CIC Idiomes

Activitats de mar i de muntanya

Projectes audiovisuals, lleure, tallers, jocs, 
excursions

Tot en anglès!

Singulars

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), campaments, 
rutes, pràctiques, turisme, acadèmiques, 
voluntariat...

Departament  
d'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.

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.

Per a més informació consulteu el nostre web 
www.iccic.edu/viatges

— Equip CIC  

Estades Lingüístiques

Sigui quina sigui la teva edat, 
així com el motiu del teu interès 
per aprendre l'idioma, amb 
nosaltres podràs gaudir de tots 
aquests beneicis durant la teva 
estada a l'estranger. Consulta 
tots els nostres cursos i no et 
quedis enrere en la teva carrera 
acadèmica i laboral.
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Informació
i matriculació

Alumnat 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

Alumnat nou, 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

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 alumnat inscrit.

Demaneu informació dels descomptes 

disponibles.

Inscripció /
Matrícula online 

 
Del 3 de juny al 19 de juliol  
i a partir del 2 de setembre 

Els nostres
centres

Coordinació i informació

dl. — dv. 

de 10 a 13h i de 16 a 20h

Proves de nivell

dl. — dv.

de 16 a 19h

Al juliol: 

  10 a 12h (anglès, francès  

  i alemany)

  16 a 18h (anglès)

 

Setembre:

dl. — dv. 

10 a 12h i de 16 a 19h

Via Augusta, 205

08021 Barcelona

Tel. 93 200 11 33

idiomes@iccic.edu

Via Augusta

Coordinació i informació

dl. — dj. 

de 10 a 13h i de 16 a 20h

dv.

10 a 13h i 16 a 19h

Proves de nivell

dl. — dv.

de 16 a 19h

Al juliol: 

10 a 12h 

Setembre:

dl. — dv.

10 a 12h i de 16 a 19h

Torrent de les Flors, 68-70

08024 Barcelona

Tel. 93 200 11 33 

idiomesagracia@iccic.edu

Gràcia

Informació

dl. — dv. 

12 a 20h

Coordinació i proves 

de nivell

Juliol:

dl. — dv.

10 a 12h

(Coordinació fins a les 14h)

Setembre:

dl. — dv.

16 a 20h

Av. Generalitat, 199- 201

08174 Sant Cugat

Tel. 93 675 84 19

idiomesasantcugat@iccic.edu

(Aparcament gratuït en el mateix 

centre)

Sant CugatVA GR SC

En col·laboració amb 

l’Escola Meritxell

Urbanització Can Quirze,

Moianès, 17

08304 Mataró

Tel. 93 755 65 50

secretaria@escolameritxell.org

Mataró
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www.iccic.edu/idiomes


