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Benvolguda família,
És per tots coneguda des de fa anys la intenció del Col·legi en la promoció del coneixement
de l’anglès com a eina imprescindible per a complementar l’educació dels nostres alumnes de
cara al seu futur personal i professional. El nostre interès no només radica en la preparació
dels alumnes per a afrontar aquests reptes, sinó que també hem cregut convenient implicar
les famílies en l’aprenentatge d’aquesta llengua. Per la qual cosa, el col·legi ha establert un
acord amb Oxford University Press, l’editorial de la Universitat d’Oxford, per a poder oferir un
curs on-line, de reconegut prestigi, de llengua anglesa a la resta de la Comunitat Educativa,
amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua.

My Oxford English és un curs formatiu on-line que conté una extensa varietat de continguts
multimèdia de la màxima qualitat. A més, a partir d’una prova de nivell, també on-line,
ofereix la possibilitat d’aprendre anglès des del nivell A1 fins al C1 on, com i quan vulgueu.
Sempre estareu acompanyats per professors nadius durant sis mesos, a partir de la vostra
activació en el sistema (convocatòries mensuals). El cost d’aquesta formació serà de 149 € /
nivell que es pagaran en una única quota.
Us facilitem el següent web: www.myoxfordenglish.com/es/my-oxford-english on podreu trobar
més informació.
Si esteu interessats a accedir a aquesta oferta d’Oxford University Press a través del nostre
Col·legi, podeu adquirir la llicència a la secretaria del Col·legi on també podreu emplenar les
dades de la matrícula. Com en altres casos, es podrà pagar en efectiu o bé a través d’un codi
de barres com és habitual al centre.
El termini s’estendrà des del 15 al 25 de cada mes, per tal de facilitar-vos les claus de
llicència a principis del mes següent.
Cal retornar la butlleta d’inscripció juntament amb el resguard del banc a recepció.
Tot esperant que aquesta oferta sigui del vostre interès, aprofitem l’avinentesa per a saludarvos.
L’Equip Directiu
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