Learning
Innovation
Motivation
Creativity

ILERI Creative Minds

Believe in yourself

and make your
dreams happen

Carrer Llevant nº 9 (darrera la plaça de l’Espolsada)
Corró d’Avall – Les Franqueses del Vallès
info@ileri.cat - 660.969.001 / 677.734.820

Educació, emoció, passió i superació en anglès
A ILERI apostem per una educació sense límits, on la
creativitat, la innovació i l’esperit de superació juguen
un paper decisiu. Als nostres centres d’ILERI Creative
Minds, amb seus a Sabadell i a Les Franqueses del Vallès,
oferim diferents serveis vinculats a la formació en
llengua anglesa i l’assessorament infantil, juvenil i
d’adults, així com serveis a escoles i empreses.
English

Around the World: de 4 a 11 anys
-Grups de dilluns a divendres de 17 a 18.30h.
-Places limitades, grups reduïts.
-1 dia a la setmana, 1,5 hores.
-Matrícula: 40 euros.
-Preu: 54 euros (10% descompte germans).
-Material (quota anual): 20 euros
*Recollim els nens de l’escola (grup mínim de 7 nens)

Let’s talk: adults i universitaris
-Grups de dilluns a divendres.
-Places limitades, grups reduïts.
-1 dia a la setmana, 1,5 hores.
-Matrícula: 40 euros.
-Preu: 58 euros.
-Material (quota anual): 20 euros

English Club: de 12 a 17 anys i selectivitat
-Grups de dilluns a divendres: De 15.30 a 16.30 i
De 19 a 20h.
-Places limitades, grups reduïts.
-2 dies a la setmana, 1h/dia
-Matrícula: 40 euros.
-Preu: 63 euros (10% descompte germans).
-Material: 20 euros (única quota anual).

Business English & Team building
-Formació personalitzada i a mida.
-Suport en negociacions o per entrevistes de
personal en llengua anglesa.
-Horari a establir amb el client o professional
segons les seves necessitats.
-Consultar tarifes.

Gaudeix de descomptes inscrivint-te del 26 de juny al 30 de juliol via info@ileri.cat
Jornada de portes obertes del 12 al 15 de setembre, en horari de 16 a 20h.
Més informació dels nostres serveis d’anglès a www.ileri.cat/ca/noticies
Del
Altres serveis per a famílies i empreses

Assessorament familiar – Tècniques d’estudi – Motivació i lideratge personal

Us oferim assessorament personalitzat per a famílies-nens-joves, suport en gestió emocional i
resolució de conflictes, millora de tècniques d’estudi i un servei exclusiu de motivació personal.

Programa de Lideratge, motivació i gestió d’equips empresarials

Rendiment personal i professional, lideratge i motivació d’equips, competències clau.

