CURSOS D'ANGLÈS
Adults - 2021-2022

Cursos de 95-100 hores lectives.

Tots els nostres cursos inclouen aquests
serveis de forma GRATUÏTA:

Cursos de 2 o 3 hores setmanals (a fer en 1 o 2 dies) amb un
ampli ventall d’horaris per triar de dilluns a dissabte.

Campus Virtual

Metodologia Comunicativa: T’ensenyem a Parlar Anglès.

1h extra a la setmana de conversa
Recuperació classes perdudes

Preparació exàmens B1, B2, C1 i C2 de la Universitat de

ACTIVITIES CLUB*

Cambridge i Oxford.

*Consultar excepcions al calendari d'activitats

Pissarres digitals i Ipacks a totes les aules.

Cursos Matins

Màxim de 13 alumnes per aula.

-40%

Horaris CURS 2021-22
Cursos 2h
(1r i 2n)

Dilluns

Dimarts

10 a 12 h

10 a 12 h

19:15 a 21:15 h

19:15 a 21:15 h

Dll / Dm

Cursos 3h

10:00 a 11:25

Dt / Dj

2h

Des de 46€

Dijous

Online

10 a 12 h

10 a 12 h

10 a 12 h

19:15 a 21:15 h

19:15 a 21:15 h

19:15 a 21:15 h

Dimecres

Divendres

10:00 a 11:25

(de 3r a Prof.)

Cursos 1r i 2n

Dissabte

Online

10:00 a 13:15

10:00 a 11:25

18:00 a 21:00
19:10 a 20:35

19:10 a 20:35

19:00 a 22:00

Inici
4 D'OCTUBRE

Inici
5 D'OCTUBRE

Inici
8 D'OCTUBRE

19:30 a 20:55
Inici
9 D'OCTUBRE

Preus CURS 2021-22

Matrícula

Material

25 € - alumnes Salt matrículats abans del 30 de juliol 2021.
45 € - alumnes Salt matriculats a partir del 1 de setembre del 2021
45 € - Nous alumnes
NOTA: Els preus especials en cursos de matíns, només s’aplica en cursos de dilluns a divendres. Les classes extres de conversa es faran a la
tarda. No inclou el servei de recuperació de classes perdudes.

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.
El cobrament de les quotes mensuals es farà
el dia 1 de cada mes.
El cobrament de les quotes trimestrals es farà
els dies 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.
El cobrament de la quota anual es farà el
dia 1 d’octubre.
En general, el cobrament de les quotes es
farà al començament del curs.
La no assistència a classe no eximeix del pagament
de la quota, encara que l’absència sigui de llarga
durada.

SALT CENTRE
Sant Francesc,18
T. 937 893 895
Terrassa

SALT NORD
Abat Marcet, 221
T. 937 886 808
Terrassa

EL FET DE MATRICULAR-SE PRESSUPOSA LA CONFORMITAT
AMB LES CONDICIONS AQUÍ EXPOSADES.

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.
BAIXES: L’alumne que vulgui donar-se de baixa
per qualsevol raó, ha de comunicar-ho amb un
mínim de 15 dies d'antel·lació a SECRETARIA ja
que, en cas contrari, es continuaran emetent els
rebuts. Al donar-se de baixa cal pagar el mes en
curs. No es retornaran en cap cas les quotes ja
pagades. Salt 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.

SALT VALLPARADÍS
Prat de la Riba, 37
T. 937 854 684
Terrassa

salt@saltidiomes.com
www.saltidiomes.com

ABSÈNCIES: En cas d’absències, sigui quina sigui
la durada, preguem a l’alumne que n’informi per
endavant a SECRETARIA.
ANUL·LACIÓ DE CLASSES: L'escola es reserva
el dret a anul·lar dues classes durant l’any per
causes de força major.
DISCIPLINA: L'escola podrà anul·lar la matrícula
de qualsevol alumne que presenti problemes
disciplinaris greus.
VACANCES: Durant l’any acadèmic
(octubre-juny), l’escola tanca tots els dies festius,
dues setmanes per Nadal i una per Setmana Santa.
L’any acadèmic acaba la segona
setmana de juny.
CLASSES: En el cas que per força major
no es puguin realitzar les classes
presencials, aquestes passaran a la
modalitat online.

