INFORMACIÓ CLASSES D'EMPRESES

1. La Nostra Història
Tenim més de 25 anys d’experiència oferint classes de qualitat de Business English a
empreses de diversos sectors a l’àrea del Vallès i Barcelona. També hem treballat com a
proveïdors exclusius del “Centre Metal·lúrgic Sabadell”, un dels gremis professionals més
grans de Catalunya, on hem no només impartit classes presencials en les mateixes empreses
però també hem organitzat cursos intensius la seu central. En aquests cursos hem treballat
per a aconseguir els més alts nivells d’estàndards ISO validats a través de les nostres
qualificacions de satisfacció.

2. Els Nostres Cursos
Tots els nostres cursos tenen un enfocament comunicatiu i dinàmic amb resultats efectius i
tangibles. Els passos inicials per a una metodologia personalitzada són els següents:
I.

Identificar el nivell real de l’alumne en totes les àrees de l’anglès.

II.

Avaluar les seves necessitats professionals i expectacions futures amb l’idioma.

III.

Marcar objectius accessibles i crear el millor camí per a assolir-los mitjançant el
material i eines educatius més apropiats.

Oferim tant cursos de General Business com cursos de Specific English:
✓ Communication Skills
✓ Meetings and Negotiations
✓ Presentation Skills

Nou

Aquest any tenim el plaer de presentar un nou
curs ideat al voltant dels aclamats i inspiradors
“Ted Talks”. Extraient d’una font excepcional de
llenguatge autèntic, l’objectiu d’aquest curs és
facilitar als alumnes a expressar-se d’una manera
potent i competent les seves presentacions i
també per a fomentar el debat i el pensament
crític.

3. Títols
Com a Centre Oficial de Preparació d’Exàmens de Cambridge, preparem i presentem alumnes
no tant sols per a títols de Business però també per a IELTS i Cambridge KET; PET; First;
Advanced i Proficiency, on tenim el goig de tenir uns aprovats del 100% dels presentats.
(Resultats officials disponibles a petició.)

4.

Els Nostres Clients

A continuació incloem una llista d’alguns dels nostres clients, que també és un reflex de la
nostra extensa i variada experiència en diferents sectors empresarials:
✓ Mitusbishi Electric

✓ Diversey S:A

✓ AEG

✓ Lenze S.A

✓ Hospital Parc Taulí (Sabadell)

✓ Comelta S.A

✓ Hospital de Granollers

✓ Johnson Controls Group

✓ Voss S.A

✓ Viastore S.A

✓ Sorsa S.A

✓ Telstar

✓ Markem Imaje S.A

✓ Pepe Jeans

✓ Datopack S.A

5. El Nostre Professorat
Tots els nostres professors especialitzats són nadius, qualificats i amb experiència
contrastada en el sector empresarial. (Referències i perfils a petició.)
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