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SALT EXPRESS
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FRANCÈS

Cursos intensius d'estiu / Joves i Adults 2021
Cursos de 80 hores lectives

- Curs del 28/6 al 30/7

Dues modalitats: PRESENCIAL o ONLINE amb professor

Matins: dl a dv - 10:00 a 13:30
Tardes: dl a dv - 17:30 a 21:00

Dues modalitats d’horari (matins o tardes)
Durada de 5 setmanes
Preparació exàmens oficials B1, B2, C1 i C2

Pots escollir el teu curs

Accés al Campus Virtual (només en anglès)

CURS
Online

CURS
Presencial

amb professor

PREUS 2021
Curs Online amb professor
Alumnes nous
Alumnes Salt 20-21

Curs Presencial

Matrícula

1a Quota

2a Quota

29 de juny / 5 de juliol

Material

15 de juliol / 22 de juliol

45 €

295 €

205 €

0€

295 €

205 €

Matrícula
GRATIS

_______________________________________________________________

Alumnes nous
Alumnes Salt 20-21

45 €

375 €

255 €

0€

375 €

255 €

CONDICIONS GENERALS
INSCRIPCIÓ: L'escola es reserva el dret a no començar
qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes. Si no
és possible traslladar els alumnes a una altra classe, la
matrícula pagada serà retornada.
PROVA DE NIVELL: Tots els alumnes nous que hagin
estudiat l'idioma prèviament han de fer un prova de nivell
abans de la matrícula.
PAGAMENT: El pagament de les quotes del curs es realitzarà
mitjançant rebut bancari. La no assistència a classe no eximeix
del pagament de la quota, encara que l’absència sigui de llarga
durada. L'escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar
de la seva plaça a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de pagament.
No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. Salt

SALT Centre
Sant Francesc, 18
Tel. 93 789 38 95

SALT Nord
Abat Marcet, 221
Tel. 93 788 68 08

Idiomes tornarà, de qualsevol quota ja pagada, la part
proporcional a les classes no fetes en el cas que, per
qualsevol motiu, deixi de prestar els seus serveis.
CANVIS DE NIVELL: La Direcció de l’escola es
reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons
pedagògiques i si ho recomana el mestre i el Cap
d’estudis.
ABSÈNCIES: En cas d’absències, sigui quina sigui la
durada, preguem a l’alumne que n’informi per
endavant a SECRETARIA.
CLASSES: En el cas que per força major no es
puguin realitzar les classes presencials, aquestes
passaran a la modalitat online.

SALT Vallparadís
Prat de la Riba, 37
Tel. 93 785 46 84

www.saltidiomes.com
salt@saltidiomes.com

Segueix-nos

EL FET DE MATRICULAR-SE
PRESSUPOSA LA CONFORMITAT
AMB LES CONDICIONS AQUÍ
EXPOSADES
MATRÍCULA GRATUÏTA, per als alumnes
Salt del curs octubre/ juny 20-21.
Si et matricules Online per la Web, hauràs de
pagar l'import de la matrícula de 45€ com a
reserva. Aquest import es retornarà pel mateix
mitjà de pagament un cop confirmat que tens
dret a la matrícula gratuïta.

