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HI
THERE!

Amb més de 30 anys d'experiència al mercat, ensenyant
professionals i personal d'empresa a comunicar-se en anglès.
Continuem treballant i buscant fórmules diferents per ajudar
els nostres alumnes a reduir l'estrès que pot produir defensar-
se al món professional i a obtenir prou confiança i facilitat per
enfrontar-se al món real. Busquem constantment, la millor
manera per desenvolupar la capacitat de comprensió
auditiva, per ajudar l'alumne a enfrontar-se a reunions,
conferències, ponències, presentacions i negociacions i que
sigui capaç de comprendre cada vegada més percentatge de
l'idioma. Confeccionem programes ajustats a les necessitats
específiques, de cada organització i de cada alumne, buscant
la metodologia més adequada per a les necessitats i el punt
de l'aprenentatge on es troba l'alumne.



    

    

    

    

REALITZEM
PROVA DE NIVELL

PLANTEGEM TERMINIS
  I DURADA

ACONSEGUIM 
OBJECTIUS I FINALITZEM

OPCIONS
D'HORARI

EARLY 
BIRD

NIGHT
 OWL

BUSY
 BEE

6:00 - 7:00 
 
 

7:00 - 8:00
 
 

8:00 - 9:00

9:00 - 10:00 
 
 

10:00 - 11:00
 
 

11:00 - 12:00

LET’S
START!

EAGER
 BEAVER

12:00 - 13:00 
 
 

13:00 - 14:00
 
 

15:00 - 16:00

20:00 - 21:00 
 
 

21:00 - 22:00
 
 

22:00 - 23:00



ELS NOSTRES
CURSOS

Els nostres cursos estan dissenyats pel nostre equip
intern d'experts. Amb més de mil exercicis i activitats
completats pels nostres alumnes, utilitzem la nostra
experiència per personalitzar la trajectòria
d'aprenentatge de cada professional, avançant així en
l'aprenentatge molt més ràpid que amb els mètodes
tradicionals.



MEET THE TEAM

Duna

La Duna es dedica al món de l'ensenyament d'idiomes des de l'any
2010. La seva trajectòria professional i internacional i la seva relació
estreta amb empreses de diferents sectors, li han donat el
coneixement necessari per saber què fa que una escola d'idiomes
tingui èxit. Després d'obtenir el Certificat d'Ensenyament de Llengua
Anglesa per la Universitat de Cambridge, Duna ha ensenyat anglès i
espanyol professionals de diferents camps i nacionalitats. Duna
s'ocupa de gestionar el Departament Educatiu, crear recursos i
materials didàctics, programar la selecció i la formació del personal,
així com del seguiment acadèmic individual de cadascun dels
nostres alumnes.

Yuri

Amb la seva experiència professional al món dels negocis i la
docència, té un coneixement profund del món laboral. Treballa
colze a colze amb la Duna per assegurar que els objectius dels
nostres alumnes es compleixin i estar a l'última amb els materials
didàctics que utilitzem a Celtic. Certificat a l'Ensenyament de la
Llengua Anglesa per la Universitat de Cambridge, el Yuri està
especialitzat en la preparació d'exàmens oficials i classes per a
empreses i el sector empresarial. Ha preparat un gran nombre
d'alumnes que han aconseguit els seus objectius. El progrés dels
nostres alumnes és una de les prioritats de Celtic Language School
i l'experiència i els coneixements que el Yuri aporta a l'escola, fan
que els alumnes tinguin el millor rendiment i aprenentatge.



TIPUS DE CLASSE
EN GRUP

INDIVIDUAL

Small group: d'entre 2 i 3 participants.
Group: d'entre 4 i 6 participants.

Hi ha dos tipus de classes en grup: 

A les classes grupals treballem per perfeccionar les habilitats
dels professionals en diferents escenaris comercials de la seva
vida laboral.

Els professionals gaudeixen d'una experiència d'aprenentatge
personalitzada i dirigida, amb els nostres professors d'anglès
certificats que escoltaran les seves necessitats i s'asseguraran
que es mantinguin motivats i focalitzats a l'èxit. Vosaltres
exposeu els vostres desafiaments i nosaltres us ajudem a
aconseguir victòries.



S'adapten als horaris de l'alumne.

Classes Online per Zoom.

Totalment flexibles.

Estableixen una data d'inici, una de fi i uns

objectius a assolir.

Capaciten a l’alumne per desenvolupar el seu

treball en anglès.

Donen a l’alumne les eines per negociar

contractes, defensar idees, vendre productes, fer

conferències i fer presentacions en anglès.

Els alumnes adquiriran les competències per

parlar i comunicar-se amb fluïdesa i efectivitat.

Avantatges dels nostres cursos d'anglès per a

professionals i executius: 

CURSOS
D'ANGLÈS PER A
PROFESSIONALS



CELTIC IN COMPANY
Per què escollir Celtic IN COMPANY?
Segons els nostres clients destaquem, no
només per oferir un dels serveis en idiomes
més adaptable del mercat, sinó que a més
incorporem a les formacions allò que més
necessiten els nostres clients.
Creiem que els professors són la clau per crear
experiències que modulin l'aprenentatge que
motiva i compromet els alumnes, els porta a
progressar i generar un impacte visible per
l'empresa. Per això combinem sessions
dinàmiques amb contingut especialitzat per 
 cadascun dels alumnes de manera fluida,
barrejant continguts formals amb notícies,
vídeos i temes d'actualitat.

El nostre compromís
El món de la formació i el desenvolupament a
nivell corporatiu està canviant amb empleats i
organitzacions que lluiten per mantenir-se al
dia amb els continus processos de globalització
i avenços tecnològics. Estem orgullosos del que
hem aconseguit treballant estretament amb 
 els alumnes per potenciar el seu talent amb les
habilitats que necessiten per tenir èxit en un
lloc de treball global.
Embarca't a l'aventura d'un nou camí
professional, amb un equip dinàmic i
innovador. Desenvolupem el vostre talent
oferint un entorn ideal per al vostre creixement.
Oferim un mètode únic d'interrelació eficient i
dinàmic amb què evolucionar sense deixar-se
vèncer pel camí.
L'alumne adquirirà i consolidarà un maneig
correcte de l'idioma i serà capaç d'enfrontar
situacions quotidianes, aconseguint
comunicar-se de manera fluida i eficaç alhora
que pronunciarà correctament.
 

A Celtic IN COMPANY trobaràs la
teva solució global de formació



1 to 1 Small group Group

Pack 10: 325€  Pack 10: 480€ Pack 10: 650€ 

Pack 15: 470€ Pack 15: 555€ Pack 15: 940€

Pack 20: 599€ Pack 20: 730€ Pack 20: 1.198€

Pack 25: 740€ Pack 25: 900€ Pack 25: 1.480€

Pack 30: 870€ Pack 30: 1.065€ Pack 30: 1.740€

Pack 35: 999€ Pack 35: 1.575€ Pack 35: 1.998€

PRICING
LIST



IN COMPANY
CELTIC

Especialistes en cursos d'anglès per a
empreses

TALK TO US: +  3 4  9 3  8 7 1  2 4  6 1

i n f o @ c e l t i c l a n g u a g e s c h o o l . c o m

w w w . c e l t i c l a n g u a g e s c h o o l . c o m

C a r r e t e r a  D o s r i u s ,  1 6  0 8 4 4 0  C a r d e d e u  ( B a r c e l o n a )  S p a i n

@celticincompany


