INSTITUT FRANCÈS DE VIC
El teu centre especialitzat en
FRANCÈS

FRANCÈS I ALEMANY

ALEMANY

INTENSIUS ESTIU 2021
JULIOL I SETEMBRE -ADULTS

ON-LINE en directe
CURS INTENSIUS D’ESTIU (1 hora diària, a escollir en horaris de
matins, tardes o vespres. Classes dirigides per un professor, on-line
en directe.)
JULIOL (deL 6 al 30 de juliol)
IDIOMA

MATINS

TARDES

TARDES

VESPRES

PREU DEL CURS

FRANCÈS (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

9-10h

15-16h

17-18h

19-20h

160€

9-10h

15-16h

17-18h

19-20h

160€

Cursos de dilluns a divendres
ALEMANY (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Cursos de dilluns a divendres

SETEMBRE (del 6 al 24 de setembre)
IDIOMA

MATINS

TARDES

TARDES

VESPRES

PREU DEL CURS

FRANCÈS (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

9-10h

15-16h

17-18h

19-20h

120€

9-10h

15-16h

17-18h

19-20h

120€

Cursos de dilluns a divendres
ALEMANY (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Cursos de dilluns a divendres

-En els nostres cursos on-line en directe, un professor dirigeix la classe mitjançant videoconferència,
Intentem que el format de classe sigui similar al format presencial, fomentant la interacció entre
alumnes i professor. Disposen d´una “aula virtual” on el professor comparteix el material, àudios,
vídeos, documents, etc... així com la pissarra. També permet l’intercanvi d’exercicis entre el
professor i l’alumne.

CLICA AQUÍ PER INSCRIURE’T
Institut Francès de Vic, C/Morgades, 14 1r C, 08500 Vic
Tel. 93 885 33 13, ifrvic@gmail.com, www.institutfrancesdevic.com

INSTITUT FRANCÈS DE VIC
El teu centre especialitzat en

FRANCÈS I ALEMANY

FRANCÈS

ALEMANY

CONDICIONS GENERALS
- Els llibres no estan inclosos en el preu del curs.
- Cursos de 1 hora diària o 2 hores diàries (a escollir en horari matins, tardes o vespres, online o
presencials)
- Cursos per adults (a partir de 16 anys)
- Cursos per a nens/es i adolescents (de 7 a 15 anys).
- Matrícula gratuïta. Grups reduïts. (mínim 3 alumnes).
- Els dies festius ( locals o nacionals) no són recuperables.
- Tenim altres disponibilitats d´horaris, demana’ns-ho i mirarem d´adaptar-nos. A més podem
oferir-vos altres cursos o nivells segons demanda. També creem cursos a mida a partir de 3
persones.
- També oferim classes particulars.
- Pagament per avançat per transferència bancària.
- Et podem garantir un ensenyament de qualitat amb classes dinàmiques i participatives.
-Aprofita l’estiu per aprendre idiomes!!!

Inscripcions: A través del següent link (formulari d´inscripció),

Per a més informació, contacti’ns: ifrvic@gmail.com
Assessorament telefònic: +34 622 67 05 76

Institut Francès de Vic, C/Morgades, 14 1r C, 08500 Vic
Tel. 93 885 33 13, ifrvic@gmail.com, www.institutfrancesdevic.com

