
Des de l’escola treballem 
amb la idea d’oferir als 
alumnes de batxillerat la 

possibilitat de finalitzar els 
seus estudis amb el títol del First 
Certificate in English (B2: First o 
FCE). Plantegem la preparació amb la 

següent seqüència:

2020-22 
first in batxillerat 

Estiu 2020


Curs 2020-21


Estiu 2021

MÒDUL Juliol 
2020               

45 hores 
PRESENCIAL o 

ON-LINE

Des del dia 29 de juny 
al 17 de juliol, cada dia, 
de dilluns a divendres, 
de 10:00 a 14:00. 

Dues franges de lessons amb 
una pausa al mig ( i acabant 

amb una banyada a la piscina, 
en cas de ser presencial)

Un intensiu de tres setmanes, 
3 hores de classe al dia, amb 

un cost de 75€.

Prepara’t 

pel First 

Certificate 

amb nosaltres!

MÒDUL 
ESTIU
2020

DT o DJ
 DEL CURS

2020-21

MÒDUL
ESTIU
2021

DIJOUS
 1r 

trimestre
2021-22



2020-22 
first 
certificate 

Aquest estiu començaran amb un 
curs d’estiu de 30h, que seguirà amb 
dues hores setmanals de classe a 1r 

de batxillerat i un altre intensiu el 
segënt estiu. Amb aquests 3 cursos, 

el nivell adquirit al llarg de la seva 
escolarització, i la feina encomanada 
cada setmana, creiem que aquests 

alumnes podran presentar-se i 
aconseguir el nivell acreditatiu del 

FCE, tal i com han fet ja alguns 
alumnes de l’escola, a l’inici de 2n 

de batxillerat.

• Els grups seran reduïts i estaran coordinats pel 
departament d’anglès de l’escola.

• Les classes les impartiran professors de la Salesians English 
Academy.

• El calendari serà rigorós però s’adaptarà a les activitats 
organitzades per l’escola per garantir-ne la compatibilitat.

Dos títols: 

Batxillerat 

i First

MÒDUL DE DURANT EL CURS: 

Cada dimarts o dijous, de 15.15 a 
17.15. El curs inclou un informe 
trimestral de la progressió de l’alumne 
que, en tot moment, s’ha de 
comprometre a assistir a les classes i 
a fer totes les feines que demani el/la 
professor/a. 

El preu és de 16x€/mes i no inclou ni 
els llibres (Cambridge English First 
MasterClass Student’s Book, 50€ 
aprox.) ni la inscripció a l’examen 
oficial del First Certificate (Previst per 
fer-lo a 2n de batxillerat, amb un cost 
aproximat de 190€) 

www.salesiansmataro.com@salesiansMAT

http://www.salesiansmataro.com
http://www.salesiansmataro.com

