
Babel Idiomes t’ofereix solucions!

Si estàs acostumat a treballar de forma autònoma, si no et van les classes en 
grup, si no et pots comprometre a uns horaris fixos, si creus que una bona 
forma de millorar l’idioma és connectar-te sense horaris establerts, a l’hora 
que et convingui, però amb el suport d’un professor/a que et guiï i supervisi, 
els cursos online són la teva solució, ja que estan disponibles 24/7.  

Conscients d’aquesta demanda creixent a BABEL IDIOMES t’ho posem fàcil 
i t’oferim la possibilitat d’estudiar anglès amb la màxima flexibilitat, en 
l’horari que a tu et vagi bé, des d’on tu vulguis i sempre al teu propi ritme. 

Seguretat

Amb Babel Idiomes Online tens la seguretat de contractar un curs amb una 
escola experta i amb més de 35 anys d’experiència, que sempre s’ha adaptat 
a les necessitats canviants en el món de l’ensenyament d’idiomes. Tot el 
nostre coneixement el trobaràs ara incorporat en els nostres cursos online. 
A BABEL IDIOMES tractem tots els nostres estudiants de forma 
personalitzada; t’escoltarem i avaluarem quines són les teves necessitats i 
t’oferirem el curs més adient per a tu.

Quins cursos online pots fer a BABEL IDIOMES?

ANGLÈS GENERAL: 

Segons el resultat del test de nivell que prèviament hauràs fet, pots fer els 
següents cursos, d’acord amb els paràmetres del MECR per a les llengües:
 

Nivell B1 (nivell llindar): pots desenvolupar-te amb èxit en la majoria 
de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com 
expressar la teva opinió sobre qüestions properes.

 B1.1
 B1.2 

Nivell B2 (nivell avançat): pots entendre la majoria de textos i 
mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de 
l'interlocutor.

 B2.1
 B2.2

Complement als cursos online d’anglès general

Com a complement als cursos online nivell B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 tens l’opció 
de contractar un pack de sessions de Speaking online amb un professor/a. 
Pots reservar sessions individuals (one-to-one) o bé en grup, com 
prefereixis, i posaràs en pràctica tot allò que vagis aprenent al llarg del curs. 
Aquestes sessions estan dissenyades perquè vagis guanyant confiança a 
l’hora de parlar i vagis millorant dia a dia en el domini de l’idioma. 



Aquestes sessions de Speaking portaran a terme a través de la plataforma 
virtual ZOOM. Un cop les hagis contractat rebràs l’enllaç de ZOOM 
corresponent per poder-t’hi connectar. 

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A L’EXAMEN B2 FIRST DE CAMBRIDGE: 

Aquests cursos van dirigits a tots els estudiants que vulguin preparar-se per 
examinar-se de l’examen B2 First de Cambridge. 

No es tracta d’un curs d’anglès B2, sinó d’un curs -en dues versions: 
Intensiva i estàndard-,  exclusivament de preparació per a l’examen B2 First 
de  Cambridge.  Per tal que sigui eficaç, cal haver assolit el nivell B2 en 
matricular-s’hi.

Un cop hagis assolit el nivell B2, ja tens els coneixements suficients per 
presentar-te a l’examen B2 First de Cambridge, però et falta familiaritzar-te 
amb la prova, i això és cabdal per a  aprovar-lo: les diferents parts de què està 
format, temps, tècniques, estratègies, etc. Aquests cursos dissenyats per 
BABEL IDIOMES estan pensats expressament per aquest propòsit, 
basant-nos en l’experiència de molts anys presentant els nostres alumnes 
amb uns resultats excel·lents.

Aquest curs s’ofereix en dues modalitats:

Intensive B2 FIRST Preparation Course:

Curs Intensiu de preparació de l’examen de Cambridge B2 First, d’un 
mes de durada amb el seguiment d’un tutor/a. Aquest curs està 
programat per acabar-lo en un mes (amb tutor/a), però tindràs accés 
a Babel Online Campus 30 dies més a partir de la finalització del curs.

Inclou correcció de 2 Writings i 1 pràctica Speaking per l’examen.
La taxa d’inscripció a l’examen no està inclosa en el preu del curs.

Standard B2 FIRST Preparation Course:

Curs Estàndard de preparació de l’examen de Cambridge B2 First, 
amb una durada de 4 mesos (amb el seguiment d’un tutor/a). Aquest 
curs està programat per acabar-lo en 4 mesos (amb tutor/a), però 
tindràs accés a Babel Online Campus 60 dies  més a partir de la 
finalització del curs. 

Inclou correcció de 4 Writings i 2 pràctiques Speaking per l’examen.
La taxa d’inscripció a l’examen no està inclosa en el preu del curs.

 



Material
 
En els nostres cursos online B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 -d’unes 60 hores de 
contingut cadascun-  oferim un ensenyament demostrat i de gran qualitat  
creat i avalat per la Universitat de Cambridge. 

Els cursos de preparació per l’examen B2 FIRST de Cambridge han estat 
creats per BABEL IDIOMES en base a l’experiència adquirida al llarg de més 
de 35 anys i estan avalats per l’alt percentatge d’alumnes de BABEL 
IDIOMES  aprovats en aquest examen (94,5% el curs 2020-21).

En qualsevol dels nostres cursos online cal disposar d’un ordinador amb 
connexió a internet de banda ampla, a més d’uns auriculars amb micròfon i 
una càmera web.

Titulació

Els nostres cursos online tenen una durada de 4 mesos (amb el seguiment 
d’un tutor/a), més 2 mesos extra sense tutor. Cada curs forma part d'un 
itinerari formatiu compost per Anglès B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2, que et permetrà, 
un cop l’hagis acabat, assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de 
referència d'idiomes. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per 
presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell, com ara l’examen B2 First de 
Cambridge.

Dates

Des de B1.1 fins B2.2, els períodes lectius són semestrals: 
De l’1/03/22 al 31/08/22 (amb tutor/a fins al 30/06/22)
De l’1/10/22 al 31/03/23 (amb tutor/a fins al 31/01/23)

Preparació Examen B2 First Intensiu:
Dia 01 de cada mes. (amb tutor/a)
De l’1/07/22 al 31/07/22 (amb tutor/a) 
Curs ideal per presentar-se a les convocatòries pels exàmens de 
Cambridge de juliol i agost.

Preparació Examen B2 First estàndard:
De l’ 1/02/22 al 31/07/22 (amb tutor/a fins al 31/05/22)
Curs ideal per presentar-se a les convocatòries pels exàmens de 
Cambridge de juny i juliol 22.

De l’1/10/22 al 31/03/23 (amb tutor/a fins al 31/01/23)
Curs ideal per presentar-se a les convocatòries pels exàmens de 
Cambridge de febrer i març 23.



El professorat

Tot el professorat de BABEL IDIOMES té titulació específica per a 
l’ensenyament de l’anglès i amb una sòlida experiència en l’ensenyament 
online. Et guiarà i avaluarà en tot el procés acadèmic online i et resoldrà 
qualsevol dubte que puguis tenir. En definitiva, t’acompanyarà i estarà en 
contacte permanent amb tu i serà clau per ajudar-te a aconseguir els teus 
objectius. 

Temps de dedicació

La metodologia dels nostres cursos online fa que l’estudiant els pugui 
realitzar des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, però cal ser conscients que, 
perquè el progrés sigui satisfactori i es pugui avançar un nivell al finalitzar 
aquest, s’ha de mantenir un ritme constant de treball al llarg de tot el curs. 
Aquesta dedicació s’ha mesurat en unes 4-5 hores a la setmana per tal de 
completar-lo amb èxit. 

Avaluació

A mida que l’estudiant va seguint el curs online, periòdicament va fent unes 
proves d’avaluació contínua; és a dir una sèrie d’activitats i preguntes que 
haurà de resoldre virtualment en el termini establert. El tutor/a avaluarà 
aquestes proves per a assegurar el progrés acadèmic i guiarà a l’estudiant 
en tot els aspectes  que necessiti millorar  fins a arribar a la prova final en 
acabar el curs. 

CURSOS QUE POTS FER A Babel Idiomes Online

Cursos des de  B1.1 fins a B2.2 (amb tutor/a, sense classes): 189€ preu 
oferta llançament (225€ preu habitual) 

Cursos des de B1.1 fins a B2.2 (amb tutor/a i pack de 8 sessions de 
Speaking d’1 hora en grup de 2 a 6 alumnes): 289€ preu oferta 
llançament (325€ preu habitual) 

Cursos des de B1.1 fins a B2.2 (amb tutor/a i pack de 8 sessions de 30 
mins individuals):  309€ preu oferta llançament (345€ preu habitual)

Curs Preparació Examen B2 First Intensiu (amb tutor/a): Preu 
llançament 120€ (140€)

Curs Preparació Examen B2 First Estàndard (amb tutor/a): 189€ preu 
oferta llançament (225€ preu habitual) 

 


