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OFERTA FORMATIVA 

ANGLÈS

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
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www.santceloni.cat/cfa
Tel. 93 867 41 75



OFERTA FORMATIVA 

Els nivells corresponen als establerts en el Marc europeu comú 
de referència per a les Llengües (MECR). Tots els cursos  tenen la 
durada del curs acadèmic,  des de la 1a. setmana d’octubre de 
2019 a la 3a. setmana de juny de 2020. 

ANGLÈS
TAXES

169,36 €

357,11 €

Documentació que cal portar per l’entrevista 
d’orientació/preinscripció: DNI/NIE/Passaport 
Els menors d’edat han de venir acompanyats del 
pare/mare/tutor/a

L’edat mínima per matricular-se és de 16 anys.

Si la matrícula d’un grup és poc nombrosa el 
centre es reserva el dret d’anul·lar-lo. 

Les persones que formalitzen la matrícula tenen 
dret a sol·licitar un ajut social i també una 
bonificació com a família nombrosa i família 
monoparental. En cas que es sol·liciti tant l’ajut 
social com la bonificació i es compleixin els 
requisits per rebre ambdues, s’aplicarà només 
una d’elles, la més favorable pel ciutadà. 

Anglès
Inicial, Elemental i Preintermedi 

Anglès
PET, Upper, First Certificate i Advanced

Anglès inicial / Nivell A1
Horaris:  
Grup A:  dimarts i dijous d’11 a 12.30 h
Grup B:  dimarts i dijous de 18.30 a 20 h

Anglès elemental / Nivell A2
Horaris:
Grup A: dimarts i dijous  de 9.30 a 11 h
Grup B:  dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h

Anglès preintermedi / Nivell B1.1
Horaris:  
Grup A:  dilluns i dimecres de 9.30 a 11 h
Grup B:  dimarts i dijous de 20 a 21.30 h

Anglès PET (Preliminary English Test) / Nivell B1 
Horaris:  
Grup A: dilluns i dimecres d’11 a 12.30 h
Grup B:  dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h

Anglès Upper / Nivell B2.1 
Horari: dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h

Anglès First Certificate / Nivell B2 
Horaris:  
Grup A: dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h
Grup B: dimarts i dijous de 20 a 21.30 h

Anglès Advanced / Nivell C1
Horari:
dimarts i dijous de 18.30 a 20 h

PREINSCRIPCIÓ

Del 27 d’agost al 12 de setembre: 
sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa 
(a través del web, per telèfon, o presencialment). 

Dies 3, 4, 5, 6 i 12 de setembre: formalitzar la 
preinscripció (es requereix fer l’entrevista 
d’orientació formativa i/o prova de nivell).

Proves de nivell: es realitzaran els dies 2 i 5 
de setembre a les 11 h i i a les 19 h.
Es pot escollir el dia i l’hora.
  

MATRÍCULA 

Alumnat actual: del 10 al 21 de juny
Alumnat nou: del 23 al 27 de setembre 
(preinscrits amb plaça)


