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CURSOS D’IDIOMES PER ADULTS
Cursos Challenge - Acceptes el repte?
Les claus:
 Anglès, francès, alemany, italià, rus, xinès, català i castellà per
estrangers.
 Tots els nivells.
 Cursos d’entre 2 i 3h setmanals.
 Diversitat i flexibilitat d’horaris. Obrim de 8h a 22h
ininterrompudament.
 Professors vocacions i qualificats
 Educació de qualitat.
 Material didàctic propi dissenyat per a cada grup i a les
necessitats específiques.
 Treballem les capacitats orals, d’escriptura, d’escolta i de lectura.
 Classes divertides i dinàmiques.
 Mètodes d'ensenyament moderns.
 Les aules disposen de portàtils, tablets i projectors.

Curs d'anglès, d'alemany, francès, italià, xinès i rus (90-100h):
Cursos generals d’idiomes: L'objectiu d’aquests cursos és avançar en
l’aprenentatge de la llengua de forma ràpida i efectiva, assimilant i
consolidant el temari treballat. Les classes són dinàmiques i enfocades a
la comunicació des del primer dia.
Els grups es divideixen per nivells i edats, d'acord al Marc Comú Europeu
de Referència per a les Llengües (MCER).
El nombre d’alumnes per grup és d’entre 3 i 8 alumnes.
L'avaluació és contínua a classe, i al final de cada mes és realitzen petits
tests per tal de que l’alumne pugui avaluar el seu propi progrés.
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Panic out- English Speakings for adults (60 hores):
Classes de speaking per adults d'una
hora i mitja setmanals. Nivells: KET,
PET,
FCE
i
CAE.
Aquests cursos estan especialment
dissenyats per alumnes que el que
necessiten
és
millorar
la
seva fluïdesa i correcció a nivell oral.
Al llarg de les sessions, es realitzen
converses, debats i jocs de rol en anglès
de temes actuals per tal de millorar
la pronunciació, el correcte domini de
la gramàtica i ampliar el vocabulari de
diversos temes. Els grups són reduïts,
d’entre 3 i 6 alumnes.
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Cursos de Preparació d'exàmens oficials (90-100 hores):
Cursos d’entre dues i tres hores setmanals. Els cursos s’ofereixen en horaris
de matí, tarda-vespre o dissabtes. Oferim tots els nivells a totes les franges
horàries per tal de que l’alumne trobi el que més s’ajusta a les seves
necessitats.
L'objectiu d’aquests cursos és
preparar a l’alumne per un
examen oficial concret de
l’idioma
que
estudia.
Són cursos intensos, però a
l’hora dinàmics per tal de que
l’alumne conegui a la
perfecció
l’examen.
S’ensenyen tècniques, trucs i
característiques
concretes
dels exàmens, doncs es
treballen en profunditat.
El nombre d’alumnes per
grup és d’entre 3 i 8.
Se li faciliten als alumnes exàmens per tal de que practiqui tant a classe
com a casa, diversos models d’examen. Des de Challenge ens encarreguem
de fer la inscripció dels nostres alumnes dels exàmens oficials, doncs així
no s’hagi de preocupar de res!
 Anglès – preparació d’exàmens oficials de Cambridge (KET-A2,
PET-B1, FCE-B2, CAE-C1, CPE-C2)
 Alemany – preparació d’exàmens oficials del Goethe Institut
(Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 Francès – preparació d’exàmens oficials de l’Institut Français
(DELF i DALF)
 Italià – preparació d’exàmens oficials del Instituto Italiano Di
Cultura (CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana)
(PLIDA- Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

