Total English for Teachers és un curs perquè els adults puguin millorar el seu anglès, sense que importi d’on siguin ni el
nivell del qual parteixin. Amb la garantia de l’Escola Cristiana de Catalunya, la potència didàctica i coneixement dels
mètodes d’aprenentatge de Cambridge University Press i l’expertesa de Project on Lang en la part presencial, Total
English for Teachers proposa un completíssim curs que combina campus virtual i tutoria online amb materials digitals i
en paper, i la possibilitat de practicar presencialment l’anglès après.

108h
Prova de Nivell
treball online
+4h
Llibre + Material Digital
presencials
Tutoria online durant tot el curs
Campus Virtual de la FECC amb aprenentatge interactiu
(campus renovat!)
Material digital de repàs
Punts clau, tests, jocs, blog, fòrum, xat...
Participació en l’English Immersion Event (1 dissabte a Barcelona – data a concretar)
Accés als Exàmens de Cambridge en condicions beneficioses
Tramitació de bonificacions (100 % bonificables si l’escola es fa càrrec del cost*)
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permeten assolir
4 nivells del Marc
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Inici cursos: 5 d’octubre i 29 de febrer

Caldrà indicar si el pagament és a càrrec personal o de l’escola
o institució.
El correu electrònic que indiqueu a la preinscripció ha de ser personal
i d’accés per a l’alumne, ja que és on rebrà les indicacions i claus
necessàries per poder iniciar el curs.

1r Semestre 15-16
• Curs: del 5 d’octubre al 7 de febrer
• Preinscripció: fins l’1 de setembre
• Prova de nivell: de l’1 al 6 de setembre

Pre-inscripció a través del formulari: Inscripció: http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=199

*Cursos 100 % bonificables (a la Seguretat Social – FTFE), si l’escola es fa càrrec del cost del curs
Si l’escola es fa càrrec del cost del curs, aquest és bonificable fins al 100% del total del cost. El cost de la tramitació de la bonificació s’inclou
en el preu del curs. Si l’escola no té conveni amb la FECC per tramitar bonificacions, en podrà signar un. Contactar:
gestio@escolacristiana.org.
Si es vol bonificar el 100 % del cost, l’escola només ha de facilitar, per al total del curs, un mínim de 2 o 3h laborals al seu personal per
dedicar-les a aquesta formació, a efectes de complir amb l’obligació de cofinançament per part de l’empresa (poden ser part de les hores
dedicades a formació).
En els cursos que comencin el setembre, a efectes de bonificació (i en la factura) només es faran constar les hores cursades fins a 31 de
desembre (78 h), però el curs es perllongarà fins al febrer per tal de completar la durada total prevista.

Si teniu dubtes demaneu més informació escrivint a tet@escolacristiana.org - Descarregueu-vos el full informatiu a
www.multilinweb.net
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