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ANGLÈS ELEMENTARY (V17,103/1)

Dates
Inici: 05 de febrer de 2018
Fi: 18 de juny de 2018

Preu del curs
412 €
Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 200,00 €
Gener 2018: 253,00 €

Hores totals
50 h
Horari
dilluns de 15:15 a 16:45
dimecres de 15:15 a 16:45

Total: 453,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

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

Objectius
Curs adreçat a persones que han fet un any d’anglès o que tenen els coneixements bàsics.
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:
Verb be, pronouns, possessive adjectives, this/that/these/those, present simple, possessive s, adjectives, telling the time, adverbs
of frequency, prepositions of time, can/can’t, like + (verb + -ing), object pronouns, possessive pronouns, past simple of be, past
simple regular and irregular verbs, there is/ there are, there was/ there were, present continuous, present simple or present
continuous?, a/an/some/any, how much/ how many?, quantifiers: a lot, not much, etc., be going to (plans and predictions),
comparative and superlative adjectives, would like to/ like, adverbs, present perfect, present perfect or past simple?
Vocabulary :
Numbers, countries and nationalities, personal information, common objects and classsroom language, verb phrases, irregular
plurals, jobs, family, daily routine, time words and expressions, the date, free time activities, word formation, past time expressions,
houses and furniture, places in a city, food, drinks, holidays, personality adjectives, the weather, adventures, common adverbs.
Listening and Speaking

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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