Arriba l’Outlet de
Parlem.cat
No el deixis escapar.

Descobriu l’Outlet de Parlem.cat
Com funciona?
Són classes d’anglès a distància que combinen una sessió online de 45 minuts amb professor, més
15-30 minuts addicionals de feina autònoma.
Quant val?
Des de 7€ per classe, comprant un pack de 16 classes (112€).
Si adquiriu un pack de 8 classes, el preu per classe és de 8€
(64€ per pack) i comprant un pack de 4 classes, el preu per
classe surt a 9€ (pack de 36€). No heu de pagar cap matrícula.
A més, no heu d’abonar ni un cèntim fins que no hagueu fet la
primera classe. El pagament es fa per transferència bancària, un
cop hagueu rebut per correu electrònic la factura del servei
contractat, abans de fer la segona classe. Això vol dir que la
primera classe us serveix de prova, per veure si el sistema us
convenç … però no us la regalem!
Quant temps tinc per a gastar el pack que he adquirit?
El pack de 4 classes caduca a les cinc setmanes d’haver-ne fet la primera. El pack de 8 classes, a
les deu setmanes. I el de 16 classes caduca a les 20 setmanes. Aquests abonaments estan pensats
per a un ritme d’una classe setmanal.
En cap cas es reemborsarà l’import d’un pack que no s’hagi esgotat per causes alienes a
Parlem.cat
Quin professor tindré?
Serà un professor nadiu, titulat i amb molta experiència amb cursos semi-particulars i nopresencials. Pot ser que el professor no sempre sigui el mateix.
Quants alumnes serem a classe?
Un màxim de quatre. Els companys poden no ser sempre els mateixos, però el nivell d’anglès serà
equivalent. Això garanteix que aprofitareu el temps al màxim.

Descobriu l’Outlet de Parlem.cat
Barregeu edats o nivells?
No. L’Outlet de Parlem.cat està disponible separadament per a adults i per a alumnes de
secundària, en grups organitzats per nivell. L’Outlet de Parlem.cat també està disponible per a
nens de Primària, amb grups de la mateixa edat.
Quin programa de videoconferència farem servir?
Principalment Zoom. És programari segur i gratuït per als alumnes. A més, us ajudarem a instal·larlo a l’ordinador, si us fa falta un cop de mà.
Quin maquinari necessito tenir?
Recomanem un ordinador (PC o Mac), però també val una tablet o smartphone.
Quin horari de classe puc fer?
Podeu triar o bé matins de les 09.00 a les 13.00 o tardes de les 15.00 fins a les 20.00, de dilluns
a divendres.
En acabar cada classe us informarem del dia i horari de la sessió següent. Procurarem que sigui el
mateix dia i hora, però en qualsevol cas sempre serà dins el torn que hagueu triat (matí o tarda).
Ara bé, si renuncieu a l’horari que us oferim per a la classe següent, la perdreu i us la restarem
del pack que vau comprar.
L’Outlet de Parlem.cat és òptim per a les persones que són a casa els matins o les tardes i que
tenen força flexibilitat horària dins el torn que han triat: persones confinades, que fan teletreball o
estan sense feina, alumnes de secundària o universitaris que segueixen els estudis a distància, etc.
Com pot ser que oferiu aquests
preus tan atractius?
Doncs aprofitant “slots” en els horaris de
treball dels nostres professors, que sovint
quedarien buits, i aplegant alumnes que
difícilment podrien fer classe junts
presencialment. Tenim un nombre limitat
d’slots setmanals.
M’interessa. Com m’hi puc apuntar?
Podeu fer la inscripció aquí:

https://forms.gle/hGJJxuasevj4Zt337
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