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CURS 
2020-21
KIDS - JUNIORS - TEENS

LANGUAGE EXPERIENCE

A Start Up apostem per experimentar l’idioma de múltiples maneres, per això 
organitzem un munt d’activitats fora de l’horari lectiu com excursions, gimcanes, 
cinema, tallers... sempre amb un rerefons didàctic i aptes per a tota la família.
L’objectiu és posar en pràctica els coneixements de la llengua de manera divertida en 
situacions quotidianes.
Les activitats es publiquen al nostre facebook i instagram!

Cartellà 157 / 08031 Barcelona
93 535 61 35

info@startupestudis.com
www.startupestudis.com

facebook.com/startupestudis
instagram.com/startupestudis

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, reforç d’una competència en concret, etc.

HORARIS   
Ampli ventall d’horaris disponibles:
Matins de 10.00 a 14.00h
Tardes de 15.30 a 22.00h (divendres �ns les 20.00h.)
Dissabtes de 10.00 a 13.00h

Matrícula gratuïta.
Classe compartida: 30% sobre el preu a cada alumne.
Descomptes no acumulables.
Material no inclòs.

CLASSES PARTICULARS:

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



HORARIS I PREUS

Dilluns a
divendres
17:30 a 19:00

1,5h / setmana
3h / setmana
Exam Preparation

1,5h / setmana 3h / setmana

Mensual
58 €
92 €
95 €

Trimestral
162 €
262 €
270 €

Dilluns a
divendres
16:00 a 17:30

Dilluns a 
dijous
19:00 a 20:30
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Kiddies & Kids
Juniors 1 - 6

Teens 1 - 6
Teens FCE / CAE

METODOLOGIA:

El curs es divideix en tres trimestres amb les corresponents avaluacions que versen 
sobre els continguts tractats a classe. Les proves estan adaptades al nivell de lectoes-
criptura de cada grup i s’avaluen diferents competències a cada etapa. Consten de 5 
parts:

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

El tracte individual i personalitzat forma part de la nostra �loso�a per tal que el seguiment 
de cada alumne sigui proper i exhaustiu. En aquest sentit, al �nalitzar cada trimestre els 
pares reben el detall de l’evolució de l’alumne, ja sigui mitjançant un informe o mitjançant 
una reunió d’avaluació.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT:

IDIOMES CURS 2020-21  KIDS - JUNIORS - TEENS

Centre d’estudis

Els cursos de Start Up 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) i professors nadius titulats. 

Cada grup té el seu programa de curs, basat en els objectius a assolir a cada nivell. A  
més, comptem amb un conjunt de projectes que busquen perfeccionar les diferents 
competències de la llengua. Cada curs i modalitat utilitza com a eina principal un llibre de 
text, que es veu complementat pels projectes que s’estableixen a partir del número 
d’hores per setmana de cada grup i nivell:

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.

PROJECTES DE KIDDIES I KIDS PROJECTES DE JUNIORS PROJECTES DE TEENS

Sing & Play
Arts & Crafts

Storyteller Time
Kinetics

Exposicions orals
Projecte de lectura

i escriptura
Theatre

Debats
Exposicions orals
Projecte de lectura

i escriptura

TUTORIES I PLATAFORMA ONLINE

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 les famílies hi trobaran el que s’ha 
treballat a classe, els deures per la següent classe, i material i activitats complementàries.
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.

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.

PREPARACIÓ D’EXÀMENS OFICIALS

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 acadèmic.

Prova de nivell gratuïta

Dissabtes
10:00 a 11:30

Divendres
15:30 a 18:30
17:00 a 20:00

Dissabtes
10:00 a 13:00

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

11.30 a 13.00

English 4 Fun

Tutoring (reforç)

COMBINA-HO AMB
DISSABTES!


