Tarifes 2018-2019
Què farem?

Classes en grup
(1 h 30 m per
setmana)

Japonès

Nivell inicial

Individual
1 h 199 €/mes
2 h 369 €/mes

A partir de 12 anys
Totes les competències
Escriptura (hiragana, katakana i kanji)

129 €/mes
Parella
1 h 169 €/mes
2 h 299 €/mes

Cultura japonesa

Nivell inicial YCT1 (7-11 anys)

Individual
1 h 199 €/mes
2 h 369 €/mes

Xinès

Nivell inicial HSK1 (a partir de 12 anys)
Hanzi i pinyin
Possibilitat de presentar-se a exàmens

129 €/mes
Parella
1 h 169 €/mes
2 h 299 €/mes

oficials
Cultura xinesa
Nivell inicial A1

Individual
1 h 129 €/mes
2 h 249 €/mes

Anglès

Nivell bàsic A2
Nivells intermedis B1 i B2
A partir de 8 anys

89 €/mes
Parella
1 h 99 €/mes
2 h 179 €/mes

Classes dinàmiques
Totes les competències
Nivell inicial

Individual
1 h 159 €/mes
2 h 299 €/mes

Italià

A partir de 12 anys
Classes dinàmiques
Totes les competències
Cultura italiana

*El

Classes privades*
(1 h o 2 h per
setmana)

99 €/mes
Parella
1 h 129 €/mes
2 h 229 €/mes

preu de les classes privades en parella és per persona.

MATRÍCULA 75 € PER UNA LLENGUA O 125 € PER DOS LLENGÜES
(llibres inclosos)

També us oferim...
Dissabtes culturals
Un dissabte al mes oferim activitats culturals per a joves i adults sobre el Japó, la Xina i Corea!
Pots demanar-nos d’incloure’t en el nostre newsletter perquè t’avisem i t’informem sobre tots els
tallers, les conferències i les activitats culturals que l’escola durà a terme al llarg del curs.
No cal ser alumne de l’escola per apuntar-s’hi, però les places seran limitades!

I a l’estiu...
Matsuri

Classes intensives de repàs d’idiomes

Activitats i tallers culturals

2 o 3 hores al dia

Art, manualitats, cinema, jocs...

Treballem amb el vostre material

Matins de l’1 al 5 de juliol i del 8 al 12 de juliol

Del 26 al 30 d’agost

No cal ser alumne de les classes d’idiomes!

i del 2 al 6 de setembre

A partir de 7 anys

A partir de 12 anys

120 € una setmana

Format 2 hores: 200 €/setmana

200 € dos setmanes

Format 3 hores: 300 €/setmana

Segueix-nos a les xarxes socials per veure les nostres promocions i activitats especials!

Tanuki Escola d’idiomes
C. Prat de la Creu, 8, 302
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 800 262
info@escolatanuki.com
www.escolatanuki.com
escolatanuki

escolatanuki

