CURSOS INTENSIUS D’ANGLÈS
per a infants, joves i adults
de l’1 al 29 de juliol / de l’1 al 31 d’agost
Lloc:

Es Liceu

Edats: a partir de 5è de primària
Horari: de dilluns a divendres
de les 9.00 a les 13.00 hores
Grups: per nivells/curs
Màxim 10 alumnes per grup
Professorat natiu
Programa:
9.00 a 11.00 h

CURSOS INTENSIUS D’ANGLÈS

per a infants, joves i adults
professorat natiu
de l’1 al 29 de juliol
de l’1 al 31 d’agost

Amb l’objectiu de seguir
apostant per la millora de les
competències lingüístiques en
anglès, Es Liceu us ofereix un
programa intensiu d’Estiu amb
les següents activitats:

Classes de llengua anglesa per nivells
(bàsic, intermedi i intermedi-alt)

11.00 a 11.30 h Esplai
11.30 a 13.00 h Conversa en anglès per nivells
(*) Al final del curs es farà un examen amb certificat de nivell i
assistència

GRUP DE CONVERSA PER A ADULTS
Anglès bàsic per viatjar
Horari: de dilluns a divendres de 13.00 a 14.30 h
(a confirmar amb els/les interessats/des
Grups: per nivells (bàsic, intermedi, intermedi-alt)
Màxim 10 alumnes per grup
Professorat nadiu
Programa: pràctiques de conversa en anglès en
situacions quotidianes i per viatjar

PREUS

1 setmana 1 mes

1 mes
2 dies/setmana

CURS ANGLÈS INTENSIU
* només reforç assignatura

45 €

160 €

* només conversa

35 €

120 €

* tot el curs

70 €

250 €

CURS CONVERSA PER ADULTS

40 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
de dia 23 de maig a dia 29 de juny
horari d’atenció:
dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00h
ó al tel 971725420
Es Liceu, camí de sa Cabana, 31.
Es Pont d’Inca. Marratxí
Inscripcions per email a
theclassroompalma@gmail.com
(descarregar full d’inscripció a
www.esliceu.com)
Data màxima per fer
les inscripcions:
dia 29 de juny
Formalització de la matrícula:
Ingrés de l’import del curs al
cc 2051 0150 17 1070006045
Cursos intensius d’anglès:
Coordinació: Lloyd Herman
Tel 971725420
theclassroompalma@gmail.com
(*) És necessari un nombre mínim
d’inscrits per iniciar les activitats.
Les places s’atorgaran per
rigorós ordre d’inscripció

70 €

