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CURSOS D’ANGLÈS I D’ALEMANY 
 

CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE MATARO 

 
Pots aprendre un idioma o millorar el teu nivell gràcies al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Mataró i algunes acadèmies d’idiomes de la ciutat que apliquen preus 
especials per facilitar l’aprenentatge de persones en atur que volen aprendre un idioma per 
millorar la seva recerca de feina 
 

 
Calendari i horari: 
  
� La durada del curs intensiu serà de 100 hores,  aproximadament un mes i mig. 
� Totes les acadèmies impartiran classes de 3 hores, entre 3 i 5 dies a la setmana. 
� Cada acadèmia fixarà els seus horaris, principalment en horari de matí. 
� Dins d’un curs escolar un alumne/a podrà cursar 4 cursos de 100 hores. 
 

Metodologia: 
 

� Cada acadèmia impartirà els cursos amb la seva pròpia metodologia, seguint els nivells 
del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, enfocant la formació cap a la 
realització d’exàmens reconeguts. 

 

Condicions: 
 

� El preu de cada curs de 100 hores és de 260 euros per els d’anglès i 299 euros per els 
d’alemany. Aquest preu inclou el material didàctic. No inclou els exàmens externs de centres 
reconeguts i la seva realització és opcional.  

� El pagament es realitzarà a l’acadèmia, de forma fraccionada en dos terminis (a l’inici i a la 
meitat del curs). 

� L’alumnat que causi baixa no tindrà dret al retorn del preu satisfet. Si la baixa es produeix 
abans de la meitat del curs, no s’haurà d’efectuar el segon pagament. 

� Si l’alumne/a troba feina, no serà motiu per l’abandonament del curs (100 hores), si l’horari es 
compatible amb aquest, però no podrà renovar el següent nivell amb les mateixes condicions.  

� Segons el nivell de coneixements del grup d’alumnes, els continguts de cada nivell del Marc 
Comú Europeu es podran dividir en dos cursos de 100 hores (Per exemple: B1.1 i B1.2). 

� El nombre màxim d’alumnes per cada grup serà de 18. 
 

Inscripcions: 
 

� Les inscripcions es portaran a terme a les seus de les acadèmies. 
 

Requisits d’entrada:  
 

� Persones en situació d’atur. Les acadèmies demanaran un certificat conforme les persones 
estan en situació d’atur. S’ha d’anar a buscar a l’Oficina de Treball de la Generalitat (Antic 
INEM). Les persones que cobren prestació d’atur, poden portar el justificant. 

� Persones inscrites a la base de dades del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM). Les 
acadèmies demanaran un “Faig constar” conforme les persones estan inscrites al SOM 
(Ajuntament de Mataró). 

 

Nivells impartits i prova de nivell:  
 

� Els nivells que s’impartiran seran els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 reconeguts pel Marc 
Comú Europeu de les llengües.  

� Es portarà a terme una prova per a determinar el nivell de coneixements de l’idioma de cada 
alumne/a i aquesta es realitzarà a l’acadèmia escollida. Cada centre podrà utilitzar la seva 
pròpia prova per determinar el nivell d’entrada dels candidats/es. 
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CURSOS D’ANGLÈS I D’ALEMANY 
 

ACADÈMIES ADHERIDES AL PROGRAMA DE CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES PER A 
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE MATARO 

 
 
 
 

 

ALEMANY 

Alle International  
Sant Josep, 44, 08302 Mataró 
Tel. 93 799 33 65 
info@alleinternational.com 

 

 
 

ANGLÈS 

British American Institute  
La Riera, 22 08301 Mataró  
Tel. 93 790 49 89 
bai@baimataro.com  

 

 
 

ANGLÈS 

 
Challenge. Acadèmia d’anglès 
Avda. Puig i Cadafalch, 274 
Tel. 679543947 
Lydia_moya@hotmail.com  

 

ANGLÈS 
I 

ALEMANY 

Global English  
La Riera, 177, 08302 Mataró 
Tel. 937573316 
info@globalenglish.cat 

 

 

ANGLÈS 
I 

ALEMANY 

Inlingua Mataró 
La Riera, 13-15 1r  08302 Mataró 
Tel. 93 755 09 81 
Via Europa,181 08303 Mataró 
Tel. 93 757 65 71 - Mòbil. 649 32 32 85 
inlingua@inlinguamataro.com 

 

 

ANGLÈS 
I 

ALEMANY 

International House Mataró  
Balmes, 29 08301 Mataró  
Tel. 93 796 0125 
ihmataro@mat.ihes.com 

 

 

ANGLÈS 
I 

ALEMANY 

The Academy  
Camí Ral, 377, 2n 2a 
08302 Mataró 

Mòbil. 687 96 60 82 

Info@theacademymataro.es 

 

 

 
 

 
 


