Curs 2018-2019

Avantatges i condicions generals dels cursos d’anglès.

Data d’inici / ﬁ:
Nens i joves: 03 de setembre de 2018 - 21 de juny de ‘19.
Adults G. English: 17 de setembre ‘18 al 21 de juny ‘19.
Cambridge Express: 01 d’octubre a convocatòria
d’exàmens del mes de desembre. Prorrogable a la
següent segons nombre d’alumnes.
No hi ha matrícula:
No es cobra matrícula en cap curs.
Només el material de l’alumne, si s’escau.
Prova de nivell:
A partir de 8 anys, tots els alumnes realitzen una prova de
nivell.
Juliol: Dots English Club i Summer Reading Club
Cada juliol, els alumnes Dots, Pre-Junior i Junior tenen un
mínim de 12h gratuïtes dels clubs en anglès d’estiu.
Condicions de pagament:
Tots els cursos tenen un determinat nombre de dies
lectius, segons el calendari 2018-2019. El preu del curs
correspon als dies totals establerts al calendari i es
fracciona en 10 mensualitats (9,5 per als cursos d’adults)
a l’inici de cada mes. Aquest pagament fraccionat és ﬁx i
independent dels dies lectius de cada mes. Els mesos
amb un nombre de dies lectius inferior a la mitjana
queden compensats pels mesos amb més dies lectius.
No oferim la possibilitat de pagaments setmanals.
L’alumne matriculat en un curs ha d’abonar les
mensualitats senceres independentment de la seva
assistència.
Pagament ½ quota:
Un alumne que es matriculi a mig mes només haurà
d’abonar la meitat de la quota fraccionada.
Baixes:
L’alumne pot donar-se de baixa al ﬁnal de cada mes
sempre que ho comuniqui a secretaria abans que acabi
el mes. De no ser així, es cobrarà íntegrament el mes
següent.
Aparcament
Els alumnes i pares d’alumnes poden deixar el cotxe al
pàrquing a partir de 30 minuts abans de l’inici de la classe
i ﬁns a 30minuts després.
Expulsions:
L’escola es reserva el dret d’expulsar un alumne que
destorbi o entorpeixi les classes afectant la resta de
companys. En aquest cas, l’escola retorna els diners del
mes en curs però no els dels mesos anteriors.

Descompte per repetir curs:
S’aplicarà un 50% de descompte a aquells alumnes que
repeteixin un curs Junior. No s’aplica a les línies per a
adults ni les línies A ni Brush-up.
Descomptes per famílies:
L’escola aplicarà el descompte per família pels ﬁlls que
tinguin la mateixa adreça. Aquest descompte no és
aplicable als ﬁlls que ja s’hagin independitzat ni als
alumnes de cursos d’adults.
S’aplicarà el descompte corresponent segons el nombre
de cursos d’anglès (de nens i adolescents) als que
assisteixin al mateix temps els ﬁlls d’una mateixa família.
Taula de descomptes aplicable a la família que assisteixi
al següent nombre de cursos d’anglès:
2 cursos: 10% descompte en cada curs
3 cursos: 15% descompte en cada curs
4 cursos: 20% descompte en cada curs
5 cursos: 25% descompte en cada curs
Acumulació de descomptes:
Cap dels descomptes esmentats és acumulable.
El preu dels cursos d’adults és promocional i no són
aplicables altres descomptes per famílies o número de
cursos.
Mínim 6 alumnes
L’escola es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs
sense un mínim de 6 alumnes matriculats.
Un sol rebut per família:
El descompte per famílies és aplicable només si el
pagament es fa a través d’un sol rebut cada mes.
És responsabilitat de cada persona o família
assegurar-se que l’escola té la informació necessària per
poder aplicar els descomptes pertinents.
Tutories i avaluació:
Tots els nostres cursos de nens i adolescents tenen un
procés d’avaluació adaptat a cada edat i els pares reben
l’informe a casa cada trimestre.
Els professors estan a disposició dels pares per fer
tutories dos dies al mes que es notiﬁquen al
començament de curs mitjançant carta.
Speaking Club per a pares i mares
Preu promocional 30 aniversari. Nivell requerit B1.
Mín. 6 alumnes per grup. L’escola no garanteix
l’homogeneïtat de nivell. Pagament trimestral:
1 oct - 21 des; 7 gen -29 mar i 1 abr - 21 juny.

