


VI  UL 'ANGLESAL ' ISCCE

ISCCE: ldent i tat
Perqué la  comunicació está per  damunt  de

l 'aprenentatge,I ' ISCCE neix com a inst i tució de trobada

amb vocació internacional per oferir ,  més enl lá de progra-

mes de qual i ta t  en l 'ensenyament  de l 'anglés i  e l  caste l lá ,

un i t inerar i  de cul tura i  in teracc ió soc ia l  en una Eurooa

cada vegada més exigent i  global i tzada amb un ferm

comoromís de futur.

Projecte de q ua l¡tat
La dinámica d'aprenentatge es porta a terme a part ir

d 'un enfoc comunicat iu ,apl icant  un émfasis  especia l  a  la

producció ora l .  S i  be e l  programa guia i  supor t  d idáct ic

dels  cursos sol  ser  a lgun dels  manuals més actuals  d int re

del mercat, la nostra metodologia proporciona una ám-

pl ia  gama de recursos per  consol idar  la  resta d 'habi l i ta ts

l ingüíst iques.

El propósit del nostre inst i tut és apropar la real i tat quo-

t id iana de les l lenqües amb les quals  t rebal lem. Per  a ixó

desenvol u pem jornades especffi q ues ('tu rrent affai rs")

en relació amb l 'act ivi tat internacional més actual,tal lers

d' interacció social,conferéncies i  cicles de cinema iteatre,

a ix ícom sessions setmanals de conversa,  completament

gratults per als nostres alumnes.

Exclusivi tat
Cursos que atenen a la diversitat

Diversitat de persones, diversitat de cultures, diversitat

en l'aprenentatge, diversitat d'objectius, diversitat de
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Atenció al enriquiment fonétic idiscursiu

La mi l lor  manera d 'entendre l ' id ioma i  a  qui  e l  par la  és

fent-lo teu.



Personalització tutorial

El teu progrés és el nostre compromís, per aixó des de el

primer dia t 'ajudem a aconseguir f i tes des de les teves

própies habil i tats.

Preparació específica per a exámens oficials

Internacionals

Perqué sabem que el teu futur és important, recolzem el

teu desig d'enriquir el teu currículum académic.

Grups entre 4 ¡ 10 alumnes

La quali tat es sustenta en dos pi lars: l 'experiéncia de qui

et forma i el temps que t'ofereixen per formar-te . L'ISCCE

t'ofereix ambdós.

Professorat altament qualificat iamb ámplia

experiéncia en metodologia ididáctica de llengües

estrangeres

La vocació de tot el nostre equip és la docéncia, per aixó

al ló que cada alumne rep és motivació, experiéncia, i  un

sistema de ensenyament al més alt  nivel l  i  d'acord amb

els métodes més actuals

Programes internacionals en centres de máxima

qualitat

Els centres a l 'estranger amb els quals col. laborem han

passat un filtre rigorós que garanteix el perfecte acom-

pl iment dels programes i  objectius oferts als nostres

a lumnes .

Portes Obertes
Els nens a part ir  de B anys,joves i  adults,estudiants o pro-

fessionals, individus o col. lect ius, que el seu interés aca-

démic, professional, cultural,  social o residencial necessita

d'un coneixement de l ' idioma meta que permeti la seva

interacció i  la possibi l i tat de remetre's a el l  de manera

espontánia i  quot id iana.

Em preses
El món dels  negocis  també és e l  món de la  comunica-

ció. Per aquest motiu I ' ISCCE está a prop teu no només

per ajudar a expressar-te en una altra l lengua, sinó

per entendre la idiosincrásia de proveidors i clients. Des

de la manera de parlar en situacions quotidianes f ins a

marcs específ ics per al desenvolupament de l 'empresa, el

nostre Institut ofereix solucions a mida a la nostra seu o

be"in company' lSolament ens has de donar a conéixer

les teves necessitats i  podrem dissenyar el mil lor i  el  més

complet programa per a la teva empresa.




