TÍTOLS:
- IELTS: si tens pensat viure, treballar o estudiar a un país de parla anglesa
- CAMBRIDGE: KET (A2), PET (B1), First (B2)
- APTIS: examen dissenyat pel British Council amb el qual pots obtenir des d’un nivell
A1 fins un C1

Per què necessitaré un certificat d’anglès?
-em serà IMPRESCINDIBLE per aconseguir un títol de grau a la universitat
-em serà IMPRESCINDIBLE per accedir a qualsevol màster oficial
-em serà IMPRESCINDIBLE per treballar a l’ensenyament
-em serà IMPRESCINDIBLE per estudiar o fer feina a l’estranger
-em facilitarà la inserció laboral
-m’ajudarà a accedir a beques
-em servirà com a mèrit per oposicions
-em puntuarà per a concursos de trasllats, borses de treball...

Què pots fer a l’Aula Balear?
1) Exàmens de qualsevol títol oficial del British Council (aquests exàmens els
realitzaria el mateix British Council al centre a final de curs)
2) Preparació durant el curs per aquests exàmens (2 hores setmanals durant tot
el curs fins el dia de l’examen segons demanda i disponibilitat. Les classes les
farà International House)
3) Assessorament a pares i alumnes (contactar amb el Departament d’Anglès de
Secundària)

Preparació pels exàmens d’anglès (International House)
Classes: 2 classes setmanals d’una durada de 60 minuts cada classe.
Professors: les classes les faran professors nadius, titulats i experimentats de International House.
La majoria d’ells són examinadors dels mateixos exàmens de Cambridge.
Metodologia: dinàmica i comunicativa, treballant especialment l’habilitat oral.
Material: necessitaran un sol llibre per tot l’any de l’editorial Cambridge que es pot adquirir a
qualsevol llibreria o al mateix centre.
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Preu: 59 euros (mensuals) Pels pares i germans dels participants, International House ens ofereix
els següents beneficis:
*Mensualment, una e-lesson gratuïta d’una durada de 15 a 20 minuts
*10% decompte als seus cursos d’anglès a la seu de Palma.

Horaris
A2 (1r i 2nESO) dimarts i dijous de 13 a 14h o de 17 a 18h
B1 (3r i 4tESO) dimarts i dijous de 15’30 a 16’30h
B2 (Batxillerat – CF) dimarts i dijous de 15’30 a 16’30h

Nom i Llinatges
CURS

1r/2nESO
3r/4tESO

horari 13-14h

□

□

horari 17-18h

Batxillerat/CF

□

□

Qui fa la inscripció?
Telèfon
Correu electrònic
Signatura

Data

Condicions generals
-mínim 10 alumnes per grup
-període d’inscripció fins el dia 1 d’octubre
-els alumnes han de mantenir-se apuntats un mínim de dos mesos
-les altes i les baixes s’hauran de gestionar abans del dia 21 del mes anterior a fer-les efectives
-per poder realitzar aquesta activitat, s’haurà d’estar al corrent de pagaments
-L.O. 15/1999 (LOPD): Les dades personals proporcionades, seran tractades i incorporades als
fitxers de dades de caràcter personal de la responsabilitat de AULA BALEAR S. Coop., amb la
finalitat de dur a terme la inscripció, gestió i control de l’activitat. El centre aprofitarà l’ocasió per a
la realització de reportatges audiovisuals destinats exclusivament a la difusió de les seves activitats.
L’esmentada difusió podrà realitzar-se a partir de la revista de l’escola, revistes sectorials, així com
a la Web www.aulabalear.org. En el cas que vostè no desitgi que la imatge de l’alumne sigui
utilitzada per a les finalitats esmentades abans, marqui amb una creu a continuació.
Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se, mitjançant
instància per escrit, a la secretaria de AULA BALEAR S. Coop., amb domicili social al carrer Can
Valero, n.19, Polígon Can Valero de Palma de Mallorca (07011), Illes Balears.

Qualsevol dubte o informació que necessiteu, contactau amb Magdalena Mulet
(divendres de 9 a 10’50h) o enviau un correu a mmulet31@hotmail.com
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