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ANGLÈS INTERMEDIATE (PET) (V17,092/1)

Dates
Inici: 17 d'octubre de 2017
Fi: 07 de juny de 2018

Preu del curs
664 €

Hores totals
90 h
Horari
dimarts de 11:00 a 12:30
dijous de 11:00 a 12:30
Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 300,00 €
Novembre 2017: 180,00 €
Desembre 2017: 177,00 €
Febrer 2018: 73,00 €
Total: 730,00 €
* Consulta els descomptes especials

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Curs adreçat a persones que tenen un coneixement de gramàtica i vocabulari intermig, amb la possibilitat de presentar-se a
l’examen oficial del PET a finals de curs.
Els grups són reduïts
Els alumnes podran accedir a una plataforma on line per practicar exercicis
El preu inclou una obra de teatre en anglès

Punts del temari
Grammar:
Verbs: Auxiliary, present time tenses, past time tenses, modal verbs, future forms, Verb+ -ing or infinitive, present perfect vs., Past
simple, passive.
Reported speech, prepositions, linking words, relative pronouns, adverbs, like, multi-word verbs.
Vocabulary, Listening and Speaking
Sports and leisure activities, social expressions, agreeing and disagreeing, making suggestions, complaining, informal language,
saying sorry, giving opinions, the weather, requests and offers, travelling around, talking about food and restaurants, discussions.
Writing
Formal and informal letters and mails, writing a narrative, descriptive writing, filling in a form, typical writing required in the PET
exam.

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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