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CURSOS
PER A ADULTS

Improve
your English
skills with us. Curs intensiu per avançar nivell

Focus on Communication

Repàs i consolidació

Inscriu-t'hi ara!!!
ONE 2 ONE

Preparació d'exàmens 
oficials de Cambridge

@escolahello

ESTIU 2023

609 94 31 04



www.hello.cat

Aquest curs està enfocat a la pràctica i millora del teu anglès
mitjançant activitats comunicatives. Està principalment
enfocat a la pràctica de l'expressió i comprensió oral. 

 
Si vols millorar el teu nivell d'anglès mitjançant speaking

activities, aquest és el curs ideal per tu.

 

Focus on
Communication

Cada dilluns i cada dimecres 

del 26 de juny al 26 de juliol 

18.30-20.00

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

Speaking & Listening
 

PREU: 145€
45€ 1r pagament (inscripció) 100€ 2n pagament (en començar el curs)

 

ESTIU 2023



www.hello.cat

Classes particulars amb un enfocament 100% comunicatiu i
adaptat a les necessitats particulars de l'alumne.

 
 
 

PACK de 10 de classes particulars
 
 

 

ONE 2 ONE

Horari flexible a convenir entre
alumne i professor.

del 26 de juny al 27 de juliol 

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

Speaking & Listening
 

PREU: 250€
50€ 1r pagament (inscripció) 200€ 2n pagament (en començar el curs)

 

ESTIU 2023
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En aquest curs podràs reforçar el teu nivell d'anglès
repassant i integrant de manera efectiva tot el que has après

fins ara. 
 

Si sents que has perdut el nivell que tenies o vols acabar
d'integrar bé els teus coneixements de la llengua, aquest és

el teu curs.
 
 

 

Repàs i
consolidació 

Cada dimarts i cada dijous

del 27 de juny al 27 de juliol 

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

PREU: 145€
45€ 1r pagament (inscripció) 100€ 2n pagament (en començar el curs)

 
18.30-20.00

ESTIU 2023
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Aquest curs té l'objectiu de millorar el nivell actual de
l'alumne. Es tracten totes les àrees del llenguatge: gramàtica,

comunicació oral i escrita i comprensió oral (listening).
 

Si vols donar una bona empenta al teu anglès, aquest és el
curs ideal per tu.

 
 
 

 

Curs intensiu per
avançar nivell

Cada dia de dilluns a dijous

del 26 de juny al 27 de juliol 

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

PREU: 285€
85€ 1r pagament (inscripció) 200€ 2n pagament (en començar el curs)

 
18.30-20.00

ESTIU 2023
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Amb els cursos intensius de preparació per a exàmens oficials podràs
donar aquesta última empenta que necessites per anar 100% preparat
a l'examen. Els cursos es basen en la realització d'exercicis d'examen
en els quals es practiquen totes les àrees que et cal dominar: Reading

and Use of English, Listening, Writing and Speaking.
 

Si vols millorar el teu nivell de preparació per a l'examen i presentar-te
a finals de Juliol, aquest és el curs ideal per tu.

 
 
 
 

PREPARACIÓ
D'EXÀMENS OFICIALS 

Cada dilluns i cada dimecres

del 26 de juny al 26 de juliol 

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

PREU: 230€
80€ 1r pagament (inscripció) 150€ 2n pagament (en començar el curs)

 
18.30-20.30

FIRST [FCE]

ESTIU 2023
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Amb els cursos intensius de preparació per a exàmens oficials podràs
donar aquesta última empenta que necessites per anar 100% preparat
a l'examen. Els cursos es basen en la realització d'exercicis d'examen
en els quals es practiquen totes les àrees que et cal dominar: Reading

and Use of English, Listening, Writing and Speaking.
 

Si vols millorar el teu nivell de preparació per a l'examen i presentar-te
a finals de Juliol, aquest és el curs ideal per tu.

 
 
 
 

PREPARACIÓ
D'EXÀMENS OFICIALS 

Cada dimarts i cada dijous

del 27 de juny al 27 de juliol 

Inscriu-t'hi ara!!!

676 08 47 09

@escolahello

PREU: 250€
80€ 1r pagament (inscripció) 170€ 2n pagament (en començar el curs)

 
18.30-20.30

CAE [ADVANCED]

ESTIU 2023


