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  INSTITUT FRANCÈS DE VIC 
El teu centre especialitzat en 

FRANCÈS I ALEMANY 
                           

 
  FRANCÈS

  

 ALEMANY 

 

CURS 2021-22 

CURSOS BLENDED LEARNING  
CURS DE 3 HORES SETMANALS 

Del nivell A1 i fins el nivell B1 

( 1,5 hores online en directe + 1,5 hores presencial de conversa per setmana) 

Necessites aprendre ràpidament i pel teu compte Francès o Alemany? 

Tens disponibilitat per treballar de manera autònoma des de casa? 

Amb aquest curs de 3 hores setmanals t´oferim les eines per treballar de manera autònoma des de casa i 

progressar ràpidament, així com posar en practica les habilitats adquirides amb una classe de conversa  

presencial al nostre centre de 1,5 hores a la setmana. 

Amb l´hora i mitja de classe online es donarà temari de gramàtica nou, que l´alumna ha de treballar 

mitjançant la plataforma digital de manera individual i en els horaris que li convingui.  

Durant la classe de conversa es practicaran les habilitats adquirides en un context distès. 

 

HORARIS DELS CURSOS BLENDED LEARNING 

 
 

IDIOMA I NIVELL 
 

DILLUNS O DIMARTS  
(a escollir) 

CLASSE ONLINE 
 

 
DIVENDRES 

 CLASSE DE CONVERSA PRESENCIAL 
AL NOSTRE CENTRE 

 
FRANCÈS A1 

 

 
19-20:30h 

 

 
19-20:30h 

 

 
ALEMANY A1 

 

 
19-20:30h 

 

 
19-20:30h 
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IDIOMA 

 
DILLUNS O DIMARTS  

(a escollir) 
CLASSE ONLINE 

 

 
DIMECRES 

 CLASSE DE CONVERSA PRESENCIAL 
AL NOSTRE CENTRE 

 
FRANCÈS A2 I B1 

 

 
19-20:30h 

 

 
19-20:30h 

 

 
ALEMANY A2 I B1 

 

 
19-20:30h 

 

 
19-20:30h 

 

 

CLICA AQUÍ PER INSCRIURE’T 

 

CONDICIONS GENERALS 

- Els llibres no estan inclosos en el preu del curs. 

- Cursos de  3 hores setmanals. Aquests cursos requereixen un temps mínim de 2 hores més de 

treball d’autoaprenentatge de manera autònoma, setmanalment, ja que es donaran les eines 

perquè els alumnes avancin de manera autònoma amb molt material dins la plataforma online. 

- Cursos per adults (a partir de 16 anys) 

- Cursos amb un mínim de 4 alumnes. El centre es reserva el dret de modificar les condicions per 

cursos inferiors a 4 alumnes. 

- Les classes de conversa poden sobrepassar el mínim de 6 alumnes per facilitar la interacció amb 

diferents 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. 

- També oferim classes particulars. 

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 

https://www.institutfrancesdevic.com/formulari-inscripcio-regulars-semi-presencials/
https://www.institutfrancesdevic.com/formulari-inscripcio-regulars-semi-presencials/
https://www.institutfrancesdevic.com/formulari-inscripcio-regulars-semi-presencials/
mailto:ifrvic@gmail.com

