
                                                                   

       AVANTATGES per a la FAGEM, els seus Socis i les Empreses associades:     

Matrícula inicial gratuïta, en qualsevol curs i descompte del 15% en
tots els Serveis oferts en la present proposta.

Els serveis que IDIOMES MATARÓ ofereix són:

◦ Formació en els següents Idiomes:  Anglès,  Francès,  Alemany,  Rus, Holandès, Català i
Castellà.

◦ Cursos extensius (de setembre a juliol)

◦ Cursos intensius (durant tot l’any)

◦ Cursos per a empreses (Formació bonificada) a la mateixa empresa o a la nostra acadè-
mia.

◦ Classes 1 to 1

◦ Classes 1 to 2

◦ Classes de Conversa 

◦ Preparació d’exàmens oficials (PET, KET, FCE, CAE, CPE), som Centre preparador autoritzat
per Cambridge.

◦ Servei de Traducció general, especialitzada i Traducció Jurada

◦ Programes d’estades a l’estranger mitjançant la col·laboració de l’empresa VALUA TRAVEL,
per a joves i adults.

◦ Totes les classes van dirigides a nens, joves i adults, tant en la modalitat de curs extensiu
com de classes 1 to 1 .



                                                                   

◦

Aquests serveis s’oferiran a la FAGEM i a totes les entitats membres, socis i associats
d’aquestes,  en les condicions  següents:

a) Formació d’Idiomes: Anglès, Francès, Alemany, Rus, Holandès, Català i Castellà.

b) Lloc: In-Company. El professorat d’Idiomes Mataró es desplaça a la vostra empresa, o
bé a la nostra Acadèmia.

c) Horari: ens adaptem a la vostra necessitat i, per tant, preferim que sigueu vosaltres
qui l’escolliu. Per part nostra, us podem oferir classes de dilluns a divendres, al matí,
migdia, tarda o vespre fins les 21h i dissabtes al matí de 10 a 13.00h.

d) Preus: 

Per a grups (per poder iniciar un curs amb grup, serà necessari un mínim de 3 alum-
nes)

Matrícula inicial - 1,5 hores/setmana = 75€/mes per persona

                                2 hores/setmana = 90€/mes per persona

                                3 hores/setmana = 105€/mes per persona

Classes 1 to 1 (professor/alumne) Adaptades a la necessitat personal de cada alum-
ne.

Matrícula inicial - 1,5 hores/setmana (6h al mes) = 140€/mes

                                2 hores/setmana (8h al mes) = 177€/mes

                                3 hores/setmana (12h al mes) = 260€/mes

e) Material de l’alumne: inclòs en el preu. 

Altres activitats que IDIOMES MATARÓ ofereix a la FAGEM, als seus Socis i Entitats Associa-
des:

                 Impartir periòdicament TALLERS DE FORMACIÓ en el vostre Centre com ara:

                                com fer un C.V. en Anglès o d’altres idiomes

                                com fer una carta de presentació en Anglès, com redactar-la i presentar-la

                                com redactar una oferta de treball

                                classes de conversa (agrupades per sector i nivell)

                                classes de vocabulari adaptat (per sector i nivell)



                                                                   

            AVANTATGES per a la FAGEM, els seus Socis i les Empreses associades     

Matrícula inicial gratuïta, en qualsevol curs i descompte del 15% en
tots els Serveis oferts en la present proposta.

S’enten que els cursos que s’ofereixen tenen una vessant més comercial que d’altres cursos ex -
tensius, per tant, la metodologia que s’utilitza per al seu ensenyament serà enfocar la formació
utilitzant tots els pilars bàsics necessaris per al bon aprenentatge d’un idioma, treballant el voca -
bulari, la gramàtica, l’escriptura, la lectura i la parla, però adaptant-ho a un àmbit més concret,
d’acord amb la necessitat de la vostra empresa i amb la terminologia específica que convingui.

 Tot el professorat d’Idiomes Mataró és llicenciat de la llengua que imparteix i té grans apti-
tuds i formació professional.

 IDIOMES MATARÓ es compromet a respectar i mantenir tant els serveis com els preus oferts
en la present proposta. 

 IDIOMES MATARÓ es compromet a acceptar el nombre mínim d’alumnes per obrir un grup
d’acord amb els requisits establerts anteriorment. 

>>>  Per a més informació, com sempre:  fagem@fagem.org


