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CURS 
2020-21 
ADULTS 
           

PREPARACIÓ D’EXÀMENS OFICIALS

Les classes particulars de Start Up es programen a mida d’acord amb les necessitats de 
l’alumne. El ritme de les classes el marquen el seu propi nivell i rendiment. L’eix 
vertebrador és la immersió lingüística amb professors nadius titulats. El temari i material 
es seleccionen amb cura, de manera totalment ad hoc als objectius que marca l’alumne. 
Aquestes classes personalitzades es poden dirigir vers diferents �nalitats: conversa, 
preparació d’exàmens, business, reforç d’una competència en concret, etc.

HORARIS
Ampli ventall d’horaris disponibles:
Matins de 10.00 a 14h   Tardes de 15.30 a 22h (divendres �ns les 20h)
Dissabtes de 10.00 a 13h

Matrícula gratuïta.
Classe compartida: 30% sobre el preu 
Material no inclòs.

CLASSES PARTICULARS: PRESENCIALS I ONLINE

HORARI FIX (mínim 3 mesos consecutius): HORARI FLEXIBLE

Nº hores / setmana Preu / mes Pack d’hores

1 h / setmana
1,5 h / setmana

2 h / setmana
3 h / setmana

Pack 10 hores: 260 €
95 € / mes

139 € / mes
185 € / mes
270 € / mes

ANGLÈS FRANCÈS ALEMANY

Cambridge
Examinations

Altres Certi�cats
O�cials

Institut Français Goethe Institut

Zerti�kat Deutsch 
(A1 - C2)

DELF (A1 - B2)

DALF (C1 - C2)

PET

FCE

CAE

CPE

TOEFL / TOEIC

IELTS

APTIS

Oxford Exams

Start Up és Centre autoritzat de Preparació 
d’Exàmens O�cials Cambridge.

Cursos dedicats íntegrament a la preparació d’exàmens o�cials.
Servei gratuït d’assessorament i recolzament als candidats: simulacres d’examen, seminaris 
pràctics, inscripció a les proves i acompanyament a l’examen.

Complementa-ho amb una llicència
per la plataforma e-learning!
(no inclosa al preu)



Centre d’estudis

METODOLOGIA:

AVALUACIÓ I SEGUIMENT:

IDIOMES CURS 2020-21  ADULTS

Els cursos de Start Up per ADULTS tenen un mètode innovador, participatiu i dinàmic. 
L’eix vertebrador és la comunicació i per això apostem per la immersió lingüística en 
grups reduïts (màxim 8 alumnes per classe, tant en modalitat presencial com online) i  
professors nadius titulats. Tots els cursos permeten assolir un nivell per curs. 

Cada nivell té el seu programa de curs, basat en els objectius a assolir a cada etapa.
Els cursos d’ADULTS estan dividits en 7 nivells + els Cursos de Preparació d’Exàmens 

Matrícula gratuïta per a familiars de primer grau (pares i germans).
5% de descompte al segon i tercer familiar de primer grau (pares i germans).
5% de descompte als alumnes que fan altres cursos al centre.
Descomptes no acumulables.
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Pre-intermediate

Intermediate
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B1.1
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PET

FCE

CAE

CPE

Exàmens Cambridge MECR

Preparació FCE

Preparació CAE

Preparació CPE

Upper-intermediate

Advanced

Pro�ciency
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El curs es divideix en tres trimestres amb les corresponents avaluacions que versen 
sobre els continguts tractats a classe. L’examen consta de 5 parts: 

- Expressió oral - Comprensió auditiva - Expressió escrita
- Gramàtica i vocabulari - Comprensió lectora 

El tracte individual i personalitzat forma part de la �loso�a i el compromís de Start Up, 
per tal que el seguiment de cada alumne sigui proper i exhaustiu. A �nals de curs 
l’alumne rep un informe amb el detall de les 3 avaluacions. 

Prova de nivell gratuïta

Start Up proporciona un servei de tutories per als alumnes que han perdut alguna classe i 
necessiten posar-se al dia, saber els deures o resoldre dubtes.
Cada alumne disposa d’accés a la plataforma online, on hi trobarà el que s’ha treballat a 
classe, els deures per la següent classe, i material i activitats complementàries a l’estudi.
Start Up aposta per la combinació de les classes presencials amb l’ús d’eines i recursos digitals 
propis, com ara: vídeos, exercicis interactius amb correcció automàtica, simulacres d’examen, 
workshops, etc.

TUTORIES  I PLATAFORMA ONLINE

Matrícula: 35 €
Els alumnes han d’adquirir els llibres del curs que es poden encarregar a recepció. 
Els llibres no estan inclosos a la quota.

Cursos extensius on es treballen totes les àrees de la llengua de manera dinàmica i amena.
Les classes són presencials, amb garantia de continuïtat online si fos necessari. 
 

CURSOS PRESENCIALS

*Els horaris poden patir lleugeres modi�cacions en funció de la demanda �nal de cada grup.
 

Tardes:
20.30 - 22.00 

HORARIS*: MODALITAT PREU

Matins:

Dissabtes:
10.00 - 13.00 

Presencial
Setembre a juny:

3h / setmana

Modalitat mensual:
92 €          95 € 

10.00 - 11.30

REGULARS EXÀMENS

Modalitat trimestral:
262 €         270 €

Setembre a juny:
Classe virtual o

presencial
1,5h / setmana

+
Plataforma e-learning

Complementa-ho amb una llicència per la plataforma e-learning! (no inclosa al preu)

Tardes:
19.00 - 20.30**
20.30 - 22.00 

HORARIS*: MODALITAT PREU

Dissabtes:
10.00 - 11.30 

REGULARS EXÀMENSMatins:

Cursos dissenyats per seguir-se semi presencialment o en modalitat 100% online, mitjançant 
la combinació de classes per videotrucada i un conjunt d’eines i recursos digitals, elaborats 
a mida per a cada nivell. Les sessions virtuals / presencials són essencialent comunicatives.
Inclouen una llicència d’un any a una completa plataforma e-learning que facilita i fomenta
l’autoaprenentatge, �exibilitzant el ritme i la dedicació de l’alumne. 

10.00 - 11.30
Modalitat mensual:

79 €          83 €

Modalitat trimestral:
225 €         239 €

*Els horaris poden patir lleugeres modi�cacions en funció de la demanda �nal de cada grup.
**Horari disponible exclusivament en modalitat 100% online. 

BLENDED & ONLINE COURSES


