SERVEIS DE
FORMACIÓ EN
LLENGUA
ESTRANGERA

NOVACADÈMIA Serveis Formatius S.L.
Tots els drets reservats

1. SERVEI EXCLUSIU PELS SOCIS DE
CAMFIC
En virtut de l’acord de CAMFIC i Blancafort Formació, oferim als socis de
CAMFIC i a la seva família un seguit d’avantatges aplicables a tots els
cursos d’idiomes.
Els principals avantatges són:
Matrícula gratuïta pel soci en qualsevol dels nostres cursos
d’idiomes
50% de descompte en la matrícula de qualsevol membre de la seva
família sense limitació de places
Prova oficial de nivell gratuïta en qualsevol de les 5 llengües que
impartim
5% de descompte en els llibres de text
Altres avantatges són:
Garantia de reserva de plaça pel següent curs sense abonament de
matrícula
Accés prioritari a totes les presentacions, workshops i
esdeveniments organitzats tant per NOVACADÈMIA com per
qualsevol de les seves entitats col·laboradores
Accés a l’Speaking Club
Descompte del 5% en els llibres de text
Acompanyament als exàmens oficials
Promocions i ofertes especials (p.e. Convida un amic, Black
Friday...)
NOVACADÈMIA ofereix la possibilitat d’impartir cursos tant de caire
acadèmic, com de caire específic pel sector sanitari i mèdic. En aquest
sentit, oferim un servei a la carta que pot incloure i satisfer qualsevol
necessitat en el dia a dia del professional (interpretació de materials
mèdics, elaboració d’informes o estudis en llengua estrangera, conversa
tècnica, etc).
En resum, tot un univers de serveis en llengua estrangera, amb un màxim
nivell de personalització i flexibilitat, i amb la garantia de satisfacció de
més de 2000 alumnes.
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2. SERVEIS EN LLENGUA ANGLESA
NOVACADÈMIA LEARNING ® és Centre Preparador pels Exàmens
Oficials de la Cambridge University des de 2012, a través de la
certificació atorgada per Cambridge English Language Assessment,
organisme que regeix la formació i certificació de l’anglès en diferents
nivells i tipologies arreu del món.
La nostra metodologia així com els materials que utilitzem en la impartició
dels cursos, són oficials i van en línia amb els estàndards de Cambridge
University i enfoquen els nostres alumnes cap a la superació de les proves
oficials, reconegudes a tot el món i valorades per les empreses més
prestigioses.
Però d’altra banda, també oferim cursos específics per a millorar la
fluïdesa i la seguretat a través de la pràctica, amb o sense intenció de
superar una prova oficial.

ANGLÈS ACADÈMIC
Oferim un ventall de cursos en horari de matí, migdia, tarda i vespre, de
dilluns a dijous , i en versió intensiva els divendres tarda i dissabtes
matins,
matins en tots els nivells de la llengua anglesa:
- Key English Test
- Preliminary English Test
- First Certificate in English
- Certificate of Advanced in English
- Certificate of Proficiency in English

ANGLÈS A INFANTIL I PRIMÀRIA
Pel que fa als més petits, oferim un servei dels 3 als 5 anys que consisteix
en classes basades 100% en el joc, on treballem diferents activitats a cada
classe dins d’un class plan especialment dissenyat per a alumnes
d’aquesta edat.
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A partir del 6 anys, treballem dins el programa formatiu de Cambridge
University “Young Learners”, amb un anglès natural, on se li dona molta
importància a les competències orals i a la motivació vers l’aprenentatge
de la llengua.

SPEAKING TIME: Cursos de conversa
Si el teu objectiu és assolir un bon nivell de conversa
conversa més enllà d’una
titulació oficial, trobaràs una gamma de cursos orientats a la pràctica
activa de la llengua en les seves competències orals, tant a nivell de
comprensió oral com d’expressió oral.

HORARIS
Podeu consultar el nostre quadre horari a:
http://www.novacademia.cat/wp-content/uploads/2015/09/HORARIS_BARCELONA_2015_16.pdf

MODALITATS DE FORMACIÓ I LLOC D’IMPARTICIÓ
Apart dels cursos que es mostren al quadre horari, oferim classes particulars i
classes en parella o tàndem.
També oferim la possibilitat der fer les classes al nostre centre de formació a
Barcelona C/ Comte de Salvatierra 5-15 (Centre Formatiu Blancafort)o a les
dependències de la CAMFIC (el cost pot variar en funció del nombre d’alumnes
per grup)

SPEAKING CLUB
És un espai d’immersió en anglès, gratuït, una vegada al mes, on es
treballa sobre un centre d’interès i es practiquen les competències orals.

QUIN ÉS EL MEU NIVELL D’ANGLÈS?
Si vols saber quin és el teu nivell actual d’anglès, pots descarregar una
prova oficial de Cambridge University a la nostra web:
http://www.novacademia.cat/wp-content/uploads/2015/09/CAMBRIDGE-ENGLISH-TESTFOR-WEB.pdf
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3. SERVEIS EN LLENGUA FRANCESA
NOVACADÈMIA és centre col·laborador de l’INSTITUT FRANÇAIS per a la
formació d’alumnes orientats a qualsevol dels exàmens i proves oficials.
El nostre equip de formadors rep formació continuada per a oferir-te el
màxim nivell de qualitat i rigor en l’aprenentatge de la llengua francesa
assolint un alt grau de satisfacció entre els nostres alumnes i convertint la
teva inversió en la formació en un èxit personal i professional.

Els exàmens DELF i DALF són les proves que validen el nostre nivell de
competència en la llengua francesa i formen part del Marc Comú Europeu
de Referència de les llengües.
A NOVACADÈMIA et preparem sota els estàndards de qualitat d’aquestes
proves independentment que el teu objectiu sigui assolir un títol oficial o
no. Això significa que el teu aprenentatge estarà basat en els paràmetres i
currículums oficials i els únics reconeguts i valorats en el món corporatiu i
en les Universitats i Escoles Empresarials de tot el món.
Adjuntem a continuació un quadre de correspondència dels cursos i
nivells en base al Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
que homogenitza els diferents nivells i titulacions en tots els països
europeus i sobre el que NOVACADÈMIA fixa els seus cursos i estàndards:
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Si el teu objectiu és assolir un bon nivell de conversa més enllà d’una
titulació oficial, trobaràs una gamma de cursos orientats a la pràctica activa
de la llengua en les seves competències orals, tant a nivell de comprensió
oral com d’expressió oral.

També tenim lloc pels més petits. Creiem fermament en el seu
desenvolupament comunicatiu en llengua francesa i hem dissenyat una
formació totalment adaptada a la seva edat que potencia la seva
motivació i el seu rendiment. Per nens i nenes entre 6 i 11 anys.

I pels estudiants adolescents que desitgin treballar el francès
com a segona llengua tant a l’institut com en carreres
universitàries, oferim una preparació adaptada als seus
objectius enfocada a l’obtenció d’una titulació oficial en
llengua francesa.

QUIN ÉS EL MEU NIVELL DE FRANCÈS?
Si vols saber quin és el teu nivell actual d’anglès, pots descarregar una
prova oficial de l’Institut Français a la nostra web:
http://www.novacademia.cat/wp-content/uploads/2015/09/TEST-DEFRANC%CC%A7AIS-web.pdf
i enviar-nos-la per mail escanejada a bcn.info@novacademia.cat.
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4. SERVEIS EN LLENGUA ALEMANYA
NOVACADÈMIA és centre col·laborador de l’INSTITUT GOETHE per a la
formació d’alumnes orientats a qualsevol dels exàmens i proves oficials.
El nostre equip de formadors rep formació continuada per a oferir-te el
màxim nivell de qualitat i rigor en l’aprenentatge de la llengua alemana
assolint un alt grau de satisfacció entre els nostres alumnes i convertint la
teva inversió en la formació en un èxit personal i professional.

Els GOETHE ZERTIFIKAT són les proves que validen el nostre nivell de
competència en la llengua alemanya i formen part del Marc Comú
Europeu de Referència de les llengües.

A NOVACADÈMIA et preparem sota els estàndards de qualitat d’aquestes
proves independentment que el teu objectiu sigui assolir un títol oficial o
no. Això significa que el teu aprenentatge estarà basat en els paràmetres i
currículums oficials i els únics reconeguts i valorats en el món corporatiu i
en les Universitats i Escoles Empresarials de tot el món.
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Adjuntem a continuació un quadre de
correspondència dels cursos i nivells en
base al Marc Comú Europeu de Referència
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Si el teu objectiu és assolir un bon nivell de conversa més enllà d’una
titulació oficial, trobaràs una gamma de cursos orientats a la pràctica activa
de la llengua en les seves competències orals, tant a nivell de comprensió
oral com d’expressió oral.
Els nostres grups de conversa són reduïts i agrupen estudiants de
diferents edats, des de nois i noies d’ESO i Batxillerat, fins a principiants o
alumnes amb alt nivell que volen perfeccionar les seves habilitats.
També tenim lloc pels més petits. Creiem fermament en el seu
desenvolupament comunicatiu en llengua alemanya i hem dissenyat una
formació totalment adaptada a la seva edat que potencia la seva
motivació i el seu rendiment. Per nens i nenes entre 6 i 11 anys.

QUIN ÉS EL MEU NIVELL D’ALEMANY?
Si vols saber quin és el teu nivell actual
d’alemany, pots descarregar una prova de
nivell a la nostra web:
http://www.novacademia.cat/alemany/
i
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bcn.info@novacademia.cat.
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5. SERVEIS EN LLENGUA XINESA
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corporatiu i és per això que ha fet una
clara aposta incloent-la en el seu catàleg
d’idiomes. El nostre equip de formadors
rep formació continuada per a oferir-te
el màxim nivell de qualitat i rigor en
l’aprenentatge de la llengua xinesa
assolint un alt grau de satisfacció entre
els nostres alumnes i convertint la teva
inversió en la formació en un èxit
personal i professional. És per tot això
que preparem els alumnes sota els
estàndards

de

qualitat

que

marca

l’INSTITUT CONFUCIO, l’únic que pot
oferir titulacions oficials al nostre país.
A NOVACADÈMIA et
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de
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d’aquestes proves independentment que el teu objectiu sigui assolir un
títol oficial o no. Això significa que el teu aprenentatge estarà basat en els
paràmetres i currículums oficials i els únics reconeguts i valorats en el món
corporatiu i en les Universitats i Escoles Empresarials de tot el món.
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També fem cursos de xinès per a nens i nenes a partir de 6 anys. És una
llengua que els experts recomanen molt per a millorar la capacitat de
concentració dels més petits i estimular-los vers l’estudi.

Les classes són molt pràctiques i els permeten anar aprenent l’alfabet, la
pronunciació i assolir vocabulari bàsic. Al final del curs els nens i nenes
poden identificar els diferents sons, escriure paraules concretes i
respondre a preguntes senzilles.
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6. SERVEIS EN LLENGUA ITALIANA

NOVACADÈMIA és centre col·laborador de l’ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA DI BARCELLONA per a la formació d’alumnes orientats a
qualsevol dels exàmens i proves oficials.
El nostre equip de formadors rep formació continuada per a oferir-te el
màxim nivell de qualitat i rigor en l’aprenentatge de la llengua alemana
assolint un alt grau de satisfacció entre els nostres alumnes i convertint la
teva inversió en la formació en un èxit personal i professional.
Els PLIDA són els certificats que validen el nostre nivell de competència en
la llengua italiana, tot i que hi ha altres certificacions com es mostra a
continuació:

A NOVACADÈMIA et preparem sota els estàndards de qualitat d’aquestes
proves independentment que el teu objectiu sigui assolir un títol oficial o
no. Això significa que el teu aprenentatge estarà basat en els paràmetres i
currículums oficials i els únics reconeguts i valorats en el món corporatiu i
en les Universitats i Escoles Empresarials de tot el món.
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Si el teu objectiu és assolir un bon nivell de conversa més enllà d’una
titulació oficial, trobaràs una gamma de cursos orientats a la pràctica activa
de la llengua en les seves competències orals, tant a nivell de comprensió
oral com d’expressió oral.
Els nostres grups de conversa són
reduïts

i

agrupen

estudiants

de

diferents edats, des de nois i noies
d’ESO i Batxillerat, fins a principiants o
alumnes amb alt nivell que volen
perfeccionar les seves habilitats.
També

tenim

fermament
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el
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més

seu

petits.

Creiem

desenvolupament

comunicatiu en llengua italiana i hem dissenyat una
formació totalment adaptada a la seva edat que
potencia la seva motivació i el seu rendiment. Per
nens i nenes entre 6 i 11 anys.
I pels estudiants adolescents que desitgin treballar l’italià com a segona
llengua tant a l’institut com en carreres universitàries, oferim una
preparació adaptada als seus objectius en

QUIN ÉS EL MEU NIVELL D’ITALIÀ?
Si vols saber quin és el teu nivell actual d’alemany, pots descarregar una
prova de nivell a la nostra web:
http://www.novacademia.cat/italia/ i enviar-nos-la
per mail escanejada a bcn.info@novacademia.cat.
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MODALITATS DE SERVEI I HORARIS
Impartim classes en grups reduïts a partir de 4 alumnes i fins un màxim de
9.
Si els horaris actuals no t’encaixen, contacta amb nosaltres i un assessor en
formació prendrà nota de la teva disponibilitat i es posarà en contacte
amb tu tan aviat tinguem nous grups que encaixin amb les teves
necessitats.
Existeix sempre la possibilitat d’obrir un nou grup si tenim la petició de
mínim 4 alumnes i podem confirmar que tots tenen un nivell similar.
Apart de les classes en grup, oferim en totes les llengües classes
particulars (one-to-one) o en tàndem (one-to-two). En aquest cas, pots
escollir el teu horari i la freqüència de les classes, malgrat que sempre
rebràs assessorament sobre quina és la recomanació d’hores setmanals
d’acord amb els estàndards oficials dins el nivell en què et trobes.
Per a sol·licitar informació sobre qualsevol servei, pots utilitzar qualsevol
dels canals de comunicació que es detallen en el següent apartat.

DADES DE CONTACTE
NOVACADÈMIA Barcelona
C/ Comte de Salvatierra 5-15 (Centre Formatiu Blancafort)
08006 Barcelona
T. 934.159.233
M. 696.409.172
Mail: bcn.info@novacademia.cat
www.novacademia.cat/contacte
Horari de atenció: de 10,00 a 14,00 hrs i de 15,30 a 19,30 hrs
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