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DEPARTAMENT D’ADULTS  
 

Cursos de conversa (un dia per setmana) 

NIVELL MATÍ TARDA 

CONVERSA ANGLÈS  B-1 
Dimarts de 11.00 a 12.30 
 

Dilluns de 17.00 a 18.30 
 
 

CONVERSA ANGLÈS  B-2 Dijous de 11.00 a 12.30 
Dilluns de 17.00 a 18.30 
 
Divendres de 16.00 a 17.30  

CONVERSA ANGLÈS C-1  
Dimecres de 17.00 a 18.30 
Divendres de 16.00 a 17.30 

CONVERSA ANGLÈS C-1 BUSINESS  
Dilluns de 18.30 a 20.00 
Dijous de 19.30 a 21.00 

 

Cursos regulars d’anglès 

NIVELL Dilluns i dimecres Dimarts i dijous          Divendres 

 
A-1 ELEMENTARY 
 

18.30-20.00 9.30-11.00  

A-2 PRE-INTERMEDIATE 20.00-21.30 9.30-11.00           15.30-17.30 

B-1.1  INTERMEDIATE.1 
 

20.00-21.30 
 

9.30-11.00 15.30-17.30 

B-1.2  INTERMEDIATE.2 
 
 
 

9.30-11.00 
19.15-20.45 

15.30-17.30 

 
B-2.1  UPPER 1 
 

11.00-12.30 19.15-20.45 15.30-17.30 

 
B-2.2  UPPER 2 
 

11.00-12.30 
20.00-21.30 

 15.30-17.30 

B-2  
9.30-11.00** 
20.00-21.30** 

  

C-1 ADVANCED 20.00-21.30 11.00-12.30**  

C-2 PROFICIENCY  
9.30-11.00** 
19.15-21.15** 

16.00-19.00** 

** Departament de Cambridge 

 

I també... Cursos personalitzats en un ampli ventall d’idiomes. 

Demaneu informació a info@sprintidiomes.com 
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MATRÍCULA 

● Paga matrícula tot aquell estudiant que fa una o més activitats a SPRINT durant el curs acadèmic. 
● El cost de la matrícula és de 40€ pels nous estudiants i de 35€ pels antics. 
● En cas d’apuntar-se a partir del segon trimestre, es paga la meitat de la matrícula. No es paga matrícula   

a partir del 3er trimestre. 
 

       TARIFES 
NOUS 

ALUMNES 
ANTICS 

ALUMNES 
1er 

TRIMESTRE 
2on/3er 

TRIMESTRE 
ANUAL 

2 hores/ setmana 72€ 69€ 275€ 206€ 679€ 

3 hores / setmana 101€ 98€ 388€ 291€ 958€ 

Cursos de conversa 
Mòduls de 22 hores 

Demaneu informació a part. 

Cursos de conversa 
Business 
Mòduls de 22 hores 

Demaneu informació a part. 

PREUS (vegeu horaris per saber les hores/setmana a l’anvers). 

 

CONDICIONS 

● En cas de baixa cal avisar Secretaria, per escrit i amb un mínim de quinze dies d’antelació, per 
no haver d’abonar la mensualitat. 

● En cas de fer el pagament anual o trimestral si l’alumne cursa baixa abans de finalitzar el període, l’import 
no es retornarà en cap cas. 

● Dates de pagament: 
Mensual: en efectiu o per gir bancari la primera setmana del mes corrent. 
Trimestral: Setembre / Gener / Abril. 
Anual: setembre (10 mesos).  

● Les classes començaran segon calendari de la Generalitat (5 de setembre???) 

● SPRINT IDIOMES es reserva el dret de variar horaris o cancel·lar grups en cas de no haver-hi un mínim 
de 5 alumnes.  

● Les tarifes dels cursos no inclouen el material pedagògic de l’estudiant. 
 

 

● DESCOMPTES 
● Els antics alumnes matriculats en cursos regulars tenen un descompte de 3€ mensuals si paguen 

mensualment. 
● Dos nous alumnes d’una mateixa família: un dels dos té descompte d’antic alumne. 
● Els membres d’una mateixa família paguen un màxim de dues matrícules i tenen un 10% de 

descompte sobre el total a partir del tercer membre. 
● Els descomptes no són acumulables. 
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