
  

  

 
 
 

INICI CURSINICI CURSINICI CURSINICI CURS    Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 11116666/09/2019/09/2019/09/2019/09/2019

DIES FESTIUSDIES FESTIUSDIES FESTIUSDIES FESTIUS    
Dissabte 12/10/19

Dissabte 07/12/19

NADALNADALNADALNADAL    Del dilluns 2

SETMANA SANTASETMANA SANTASETMANA SANTASETMANA SANTA    Del dilluns 0

FI DE CURS:FI DE CURS:FI DE CURS:FI DE CURS:    Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 22220000/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020

    
    
 
 
 

• INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ: Global Idiomes es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un 
mínim de 4 alumnes. Si no és possible traslladar els alumnes a una altra classe, la matrícula 
pagada serà retornada. 
 

• PROVA DE NIVELLPROVA DE NIVELLPROVA DE NIVELLPROVA DE NIVELL: Tots els alumnes nous que hagin estudiat 
prova de nivell abans de la matrícula.
 

• PAGAMENTPAGAMENTPAGAMENTPAGAMENT: El pagament de les quotes del curs es realitzarà durant la primera setmana del mes 
corrent. La no assistència a classe no exime
sigui de llarga durada. L'escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva 
plaça a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de 
pagament. En cas de rebut bancari retornat, s’haurà d’abonar una comissió de devolució de 5
 

• BAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donar
baixabaixabaixabaixa, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em
els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. 
 

• CANVIS DE NIVELLCANVIS DE NIVELLCANVIS DE NIVELLCANVIS DE NIVELL: Global Idiomes es reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons 
pedagògiques. 
 

• ABSÈNCIESABSÈNCIESABSÈNCIESABSÈNCIES: En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumn
per endavant a RECPECIÓ.
    

• ANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSES
causes de força major.  
 

• DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA: Global Idiomes podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti 
problemes disciplinaris greus. 
 

• PARTICULARSPARTICULARSPARTICULARSPARTICULARS: les classes particulars es paguen durant la primera setmana del mes següent. En 
cas de voler cancel·lar la classe particular, s’ha d’avisar amb 24h d’antelació, en cas contrari, es 
cobrarà la classe. 

 

DATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPS

    

 CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 

 
/09/2019/09/2019/09/2019/09/2019    

Dissabte 12/10/19 Divendres 01 /11/19 

07/12/19 Dimecres 22/01/20 

Del dilluns 23/12/19 al dilluns 06/01/20 (ambdós inclosos)

06/04/20 al dilluns 13/04/19 (ambdós inclosos)

/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

: Global Idiomes es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un 
mínim de 4 alumnes. Si no és possible traslladar els alumnes a una altra classe, la matrícula 

: Tots els alumnes nous que hagin estudiat l’ idioma 
prova de nivell abans de la matrícula. 

: El pagament de les quotes del curs es realitzarà durant la primera setmana del mes 
corrent. La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència 
sigui de llarga durada. L'escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva 
plaça a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de 

rebut bancari retornat, s’haurà d’abonar una comissió de devolució de 5

BAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donarBAIXES: L’alumne que vulgui donar----se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el 
, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em

els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. els rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades.     

: Global Idiomes es reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons 

: En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumn
per endavant a RECPECIÓ. 

ANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSESANUL·LACIÓ DE CLASSES: Global Idiomes es reserva el dret a anul·lar classes durant l’any per 

: Global Idiomes podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti 
s disciplinaris greus.  

: les classes particulars es paguen durant la primera setmana del mes següent. En 
cas de voler cancel·lar la classe particular, s’ha d’avisar amb 24h d’antelació, en cas contrari, es 

    

DATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPS

INFORMACIÓ IMPORTANTINFORMACIÓ IMPORTANTINFORMACIÓ IMPORTANTINFORMACIÓ IMPORTANT    

CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 CALENDARI CURS 2019 ----    2020202020202020    

Divendres 6/12/19 

Divendres 01/05/20 

1/20 (ambdós inclosos) 

4/19 (ambdós inclosos) 

: Global Idiomes es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un 
mínim de 4 alumnes. Si no és possible traslladar els alumnes a una altra classe, la matrícula 

 prèviament han de fer una 

: El pagament de les quotes del curs es realitzarà durant la primera setmana del mes 
ix del pagament de la quota, encara que l’absència 

sigui de llarga durada. L'escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva 
plaça a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de 

rebut bancari retornat, s’haurà d’abonar una comissió de devolució de 5J. 

se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el full de full de full de full de 
, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran em, mínim15 dies abans de que acabi el mes ja que, en cas contrari, es continuaran emetent etent etent etent 

: Global Idiomes es reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons 

: En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumne que n’informi 

: Global Idiomes es reserva el dret a anul·lar classes durant l’any per 

: Global Idiomes podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti 

: les classes particulars es paguen durant la primera setmana del mes següent. En 
cas de voler cancel·lar la classe particular, s’ha d’avisar amb 24h d’antelació, en cas contrari, es 

DATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPSDATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPS    



    

    
    

• En els grups d’1,5hgrups d’1,5hgrups d’1,5hgrups d’1,5h es podrà separar el test en dos dies segons el nivell (el dia marcat al calendari 
sempre s’avaluarà la gramàtica). 
 

• El dia de l’entrega de notes NO HI HA CLASSENO HI HA CLASSENO HI HA CLASSENO HI HA CLASSE ja que es dedica la classe a les entrevistes 
personals amb els pares/alumnes. Si l’alumne assisteix a l’entrevista, la reunió serà en anglès. 
 

• Els cursos de PPPP----3, P3, P3, P3, P----4 i P4 i P4 i P4 i P----5 5 5 5 no fan prova, però si que es realitzaran les entrevistes amb el 
professor/a el dia de l’entrega de notes. 

    

Alumnes de dillunsAlumnes de dillunsAlumnes de dillunsAlumnes de dilluns    

GRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    2H2H2H2H, , , , 2,5H2,5H2,5H2,5H    I 3HI 3HI 3HI 3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    

TestTestTestTest    13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020    08080808/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020    00001111/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

----    ----    ----    Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020    08080808/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    
*S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020    15151515/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

27/01/202027/01/202027/01/202027/01/2020    15151515/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

    

Alumnes de dimartsAlumnes de dimartsAlumnes de dimartsAlumnes de dimarts    

GRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    2H2H2H2H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    

TestTestTestTest    14/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020    00009999/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

14/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020    02/06/202002/06/202002/06/202002/06/2020    

----    ----    ----    Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

21/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020    09/06/202009/06/202009/06/202009/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    
*S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

21/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020    16/06/202016/06/202016/06/202016/06/2020    Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020    16/06/202016/06/202016/06/202016/06/2020    

    

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de dimecresdimecresdimecresdimecres    

GRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    2H2H2H2H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    

TestTestTestTest    29292929/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    10/06/202010/06/202010/06/202010/06/2020    Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

15/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020    03/06/202003/06/202003/06/202003/06/2020    

----    ----    ----    Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

29/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020    10/06/202010/06/202010/06/202010/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    
*S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

05/0205/0205/0205/02/2020/2020/2020/2020    17/06/202017/06/202017/06/202017/06/2020    Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

05/02/202005/02/202005/02/202005/02/2020    17/06/202017/06/202017/06/202017/06/2020    

    

    
    

DATES DELS EXÀMENS DATES DELS EXÀMENS DATES DELS EXÀMENS DATES DELS EXÀMENS     



    

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de dijousdijousdijousdijous    

GRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    2H2H2H2H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    

TestTestTestTest    16/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020    11/06/202011/06/202011/06/202011/06/2020    Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

16/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020    04/06/202004/06/202004/06/202004/06/2020    

----    ----    ----    Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020    11/06/202011/06/202011/06/202011/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    
*S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020    18/06/202018/06/202018/06/202018/06/2020    Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020    18/06/202018/06/202018/06/202018/06/2020    

    
    

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de divendresdivendresdivendresdivendres    

GRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5HGRUPS D’1,5H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    2H2H2H2H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H, 2,5H I 3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    

TestTestTestTest    17/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020    12/06/202012/06/202012/06/202012/06/2020    Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

17/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020    05/06/202005/06/202005/06/202005/06/2020    

----    ----    ----    Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

24/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020    12/06/202012/06/202012/06/202012/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    
*S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

24/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020    19/06/202019/06/202019/06/202019/06/2020    Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

31/01/202031/01/202031/01/202031/01/2020    19/06/202019/06/202019/06/202019/06/2020    

    
 

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de dilluns i dimecresdilluns i dimecresdilluns i dimecresdilluns i dimecres    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

3H3H3H3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
Listening Listening Listening Listening     & & & & 

WritingWritingWritingWriting    
20202020/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    10/06/202010/06/202010/06/202010/06/2020    

Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

27272727/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    15/06/202015/06/202015/06/202015/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notesnotesnotesnotes    

22229999/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    17171717/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

     

 

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de dimarts i dijousdimarts i dijousdimarts i dijousdimarts i dijous    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    3H3H3H3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
Listening Listening Listening Listening     & & & & 
WritingWritingWritingWriting    

21212121/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    11111111/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

Grammar & Grammar & Grammar & Grammar & 
ReadingReadingReadingReading    

23232323/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    11116666/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

28282828/01/2020/01/2020/01/2020/01/2020    18/06/202018/06/202018/06/202018/06/2020    

 

    



    

Alumnes de Alumnes de Alumnes de Alumnes de dissabtesdissabtesdissabtesdissabtes    
GRUPS DEGRUPS DEGRUPS DEGRUPS DE    

    3H3H3H3H    
1era1era1era1era    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
2na2na2na2na    

aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació    
Grammar Grammar Grammar Grammar     
ListeningListeningListeningListening    
Reading Reading Reading Reading     
WritingWritingWritingWriting    

25/01/202025/01/202025/01/202025/01/2020    13/06/202013/06/202013/06/202013/06/2020    

SpeakingSpeakingSpeakingSpeaking    *S’informarà a classe del dia de 
l’examen oral    

Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / Entrevistes / 
notes notes notes notes     

01/02/202001/02/202001/02/202001/02/2020    20/06/202020/06/202020/06/202020/06/2020    

 

 

 

 

1era1era1era1era    
aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació 

2na2na2na2na    
aaaavaluacióvaluacióvaluacióvaluació 

18/0118/0118/0118/01/2020/2020/2020/2020    
De 10:00 – 13:00h 

*alumnes de dissabtealumnes de dissabtealumnes de dissabtealumnes de dissabte, contactar amb recepció per 
buscar alternativa 

13131313/06/2020/06/2020/06/2020/06/2020    
De 10:00 – 13:00h  

*alumnes de dissabtealumnes de dissabtealumnes de dissabtealumnes de dissabte, contactar amb recepció per 
buscar alternativa 

 
• NOMÉSNOMÉSNOMÉSNOMÉS podran assistir a la recuperació aquells alumnes que tinguin una causa justificada 

(exàmens, metge, malaltia, viatge...) per no poder assistir a les dates d’exàmens establertes al 
calendari. 
 

• Els alumnes que no puguin recuperar els exàmens en aquestes dates no podran fer l’examen i 
quedaran com no presentats. En aquest cas, serà Global Idiomes qui proposi a l’alumne a quin 
grup/nivell inscriure’l pel següent curs. 

 
 

 
 

 
• Tot i que s’estableixen dues reunions amb els professors, podeu demanar citademanar citademanar citademanar cita a recepció amb el 

professor/a durant el curs.  
• No puc venir a l’entrevista amb el professor/aNo puc venir a l’entrevista amb el professor/aNo puc venir a l’entrevista amb el professor/aNo puc venir a l’entrevista amb el professor/a: un cop acabi l’entrega de notes, el butlletí de notes 

quedarà disponible per recollir a la recepció. En aquest cas, no podrem assegurar l’entrevista amb el 
professor/a. 

• Si la persona que vindrà a    recollir al menor d’edat recollir al menor d’edat recollir al menor d’edat recollir al menor d’edat no és el tutor/a legal o està autoritzat prèviament, 
s’haurà d’autoritzar per escrit i entregar l’autorització a recepció. 

 
    
    
    
    
    
    
    

Horari d’atenció al públic:Horari d’atenció al públic:Horari d’atenció al públic:Horari d’atenció al públic:    
De dilluns a dijous: de 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 

Divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 (al juliol divendres tarda tancat). 
93 544 58 49 / 635 02 13 93 / info@globalidiomas.es / www.globalidiomas.es 

 

RECUPERACIÓ D’EXÀMENSRECUPERACIÓ D’EXÀMENSRECUPERACIÓ D’EXÀMENSRECUPERACIÓ D’EXÀMENS    (A partir de Kids 3)(A partir de Kids 3)(A partir de Kids 3)(A partir de Kids 3)    

RECOLLIDA DE NOTES RECOLLIDA DE NOTES RECOLLIDA DE NOTES RECOLLIDA DE NOTES ----    REUNIONSREUNIONSREUNIONSREUNIONS    


