ANGLÈS A LA UNIVERSITAT
Des de 1972, el nostre grup d'escoles ha format amb
èxit milers d'estudiants i professors d'idiomes.
Pertanyem a International House World
Organisation, una entitat amb més de 150 centres
repartits en més de 50 països de tot el món.
Som centre examinador de Cambridge
Assessment English.
Som organitzadors del concurs d'anglès FONIX
juntament amb Fundesplai.
També oferim campaments d'estiu i estades
lingüístiques a l'estranger.

www.ihes.com
Acreditacions d’International House Barcelona:

THE

FONIX

CONTACTE
Per a més informació sobre la inscripció als cursos
o sobre els ajuts que pots sol·licitar per cursar-los,
posa't en contacte amb el Servei de Llengües de la
UAO CEU:
Servei de Llengües - Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 | 08022 | Barcelona
Tel.: 932 540 900 (extensió 803) Despatx 3. 12

llengues@uao.cat
www.uaoceu.cat/llengues

El sistema per aprendre anglès que inclou
un dels certificats oficials més reconeguts
del món al final de cada nivell

El teu nivell d'anglès,
amb reconeixement internacional
CAMBRIDGE
EXAMS

Assegurar el teu futur o ampliar les teves oportunitats laborals.
Demostrar els teus coneixements amb un certificat oficial reconegut internacionalment.
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El teu objectiu és:

Amb el nostre sistema:
Milloraràs progressivament en tots
els aspectes de l'anglès (vocabulari,
gramàtica, comprensió i expressió oral
i escrita, pronunciació, etc.) amb
èmfasi en el desenvolupament de les
teves habilitats comunicatives.

Aprendràs de manera amena i
sistemàtica.
Tindràs professorat qualificat que et
farà un seguiment professional i
personalitzat.

Estaràs en el nivell exacte que
necessitis a partir de l'A2 i seguiràs el
Marc europeu comú de referència per a
les llengües (MECR).

L'examen IELTS és un certificat en què confien organitzacions de tot
el món i és un dels certificats més reconeguts per accedir a estudis
universitaris a l'estranger. Tots els nostres cursos l'inclouen a final de
curs, la qual cosa et permetrà obtenir un mapa de la teva evolució
personal curs rere curs.
Amb els cursos Premium English de la UAO CEU pots optar
als 350 € dels ajuts parla3 que concedeix la Generalitat
de Catalunya. Informa-te'n al Servei de Llengües!
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El professorat fa una avaluació contínua del teu progrés i al final de cada semestre rebràs
un informe personal. Hi ha un grau màxim d'adaptació del professorat a cada grup
d'alumnes.
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A cada classe hi ha un màxim de 14 estudiants.
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Al final de cada nivell, faràs un examen IELTS que et servirà per acreditar-lo de manera
oficial.

ADVANCED

A2*
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Oferim cursos de diverses intensitats (dues hores dos dies a la setmana o quatre hores
un dia a la setmana) perquè puguis assolir cada nivell (100 hores) al ritme que més et
convingui.
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CAMBRIDGE EXAMS

Com funciona:

PREMIUM ENGLISH

Tenir una prova tangible i el més rigorosa possible de l'impacte del teu curs d'anglès.

KEY

*Equivalent a B1.1 a International House Barcelona.
**Equivalent a B1.2 a International House Barcelona.

