CURSOS PER A NENS
APARTIR DE 10 ANYS
Quota mensual: 85€
Quota trimestral: 235€
+ matrícula i llibres

3h setmanals

972 32 48 56
972 82 01 49
972 83 75 99

CURSOS PER ADULTS
Quota mensual: 65€
Quota trimestral: 180€
+ matrícula i llibres
Quota mensual: 89€
Quota trimestral: 245€
+ matrícula i llibres

2h setmanals

3h setmanals

FRIENDS

2h setmanals

D'IDIOMES

Quota mensual: 62€
Quota trimestral: 170€
+ matrícula i llibres

ESCOLA

CURSOS PER A NENS
DE 4 A 9 ANYS

CURS D'HIVERN

QUOTES

c/ Bartrina 49-51
17220 Sant Feliu de Guíxols

friends.idiomes.school@gmail.com

CLASSES PARTICULARS
25€ p/h
+matrícula i llibres

www.friendsidiomes.com

- Cambridge English Exam Preparation Centre

CURSOS ANGLÈS
D'ALEMANY
I CASTELLÀ
Més de 30 anys
ensenyant
Professors qualificats
i amb experiència.
Grups reduïts formats per
edat i nivell, assegurant
la pràctica de l'expressió
i comprensió oral.
Es controla el progrés de cada
alumne amb exàmens
trimestrals.
Rebran un informe trimestral
sobre el progrés del seu fill/a.
Classes interactives i
dinàmiques.

CURSOS
ADULTS

DE 4 A 6 ANYS
Aprendre anglès d'una manera
natural, amb jocs, teatre, cançons i
manualitats.
(2h setmanals)

DE 6 A 9 ANYS
Es desenvolupa la comprensió i
expressió oral sobre les principals
estructrures gramaticals.
(2h setmanals)

DE 10 A 17 ANYS
El nostre objectiu primordial és que
els nostres alumnes estiguin estudiant
anglès a un nivell més avançat que a
l'escola. Els preparem per als exàmens
oficials de Cambridge.
També oferim reforç
escolar i preparació
per al nivell de
batxillerat.
(3h setmanals)

Cursos per a professionals,
estudiants universitaris, persones
que vulguin viatjar o treballar a
l'estranger i també per a mantenir i
millorar el nivell d'anglès. També
oferim classes particulars.
(2 o 3h setmanals)

ENGLISH BREAKFAST
Classes de conversa, grups reduïts
en un ambient relaxat i informal,
mentre prens cafè amb nosaltres!

Preparació pels
exàmens oficials
de Cambridge

KET
Preliminary
First Certificate
Advanced
Proficiency

