My Cup of Tea Language School
Carrer Rector Ubach 13, 08021, Barcelona
+34 686 78 28 98
Contracte general
Introducció
My Cup of Tea Language School (MCOTLS) és una escola privada amb una metodologia
contextual d'aprenentatge. Creiem que la millor manera d'aprendre un nou idioma és fentho tal com s'ha après la llengua materna, de forma natural i intuïtiva.
MCOTLS es compromet a oferir als seus estudiants una experiència d'aprenentatge
atractiva i agradable; a través de cursos que es duguin a terme amb nosaltres a l'escola.
Podem aconseguir els objectius següents:
- Realitzar una primera avaluació informal de el nivell de l'estudiant en un determinat
idioma
- Utilitzar aquest coneixement de l'estudiant per planificar un programa interessant i
atractiu per a ell/a
- Proporcionar experiències d'ensenyament excepcionals
- Assegurar que els estudiants reben atenció i empatia durant les sessions
Informació General
Les classes estan disponibles per a tots els estudiants des de les 8: 00h fins a les 21: 00h,
de dilluns a divendres, i dissabtes de 10: 00h a 14: 00h.
Per poder ser estudiant en MCOTLS s'ha de pagar una quota de matriculació de 40 € que
inclou un llibre de ficció o gramàtica en l'idioma (depenent de el nivell de l'estudiant i del
seu interès personal), i accés a l'escola durant les hores principals de 10: 00h a 14: 00h i
de 16: 00h a 20: 00h.
A l'hora de registrar-se, s'hauran d'omplir el formulari d'inscripció i el contracte general
(tots dos disponibles en castellà, català i anglès) i s'haurà d'abonar la quota mensual.
Els pagaments de totes les classes grupals s'han de fer al final de cada mes, per això en el
moment de la matriculació, també s'haurà d'omplir l'ordre de domiciliació. Per exemple,
el pagament del mes d'abril s'ha de fer el 30 de març.
Per a les classes privades, el pagament també es pot fer en persona a MCOTLS (es lliurarà
un rebut al realitzar-se el pagament) o mitjançant transferència bancària.
o

El pagament mensual de les classes individuals variarà segons el nombre de
setmanes al mes. Hi ha un mínim de 10 classes / setmanes de compromís.
* Pack de 15 classes, aconsegueix 30 minuts gratis
* Pack de 20 classes, aconsegueix 1 classe gratis
* Pack de 25 classes, aconsegueix 2 classes gratis

o

Per a les Classes grupals (1 hora, 1.5 hores, o 3.00 hores per setmana) i les classes
en parella (1 hora, o 1.5 hores per setmana) el pagament serà el mateix tots els
mesos; independentment del nombre de setmanes del mes.
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o

La notificació de no assistir a classes privades s'ha de realitzar al menys amb 24
hores d'antelació i així poder fer ús de la vostra opció de canvi de classe (només
un cop al mes). El dia i l'hora de la classe reprogramada serà convenient per a tots
dos l'estudiant i el professor, i MCOTLS assegurarà que hi hagi flexibilitat en aquest
cas.

o

Les classes grupals no es recuperaran a causa de no assistir, però agraïm saber
amb anticipació si els estudiants no poden assistir-hi.

o

o Si el / la professor / a no pot assistir a la classe, l'escola es compromet a proveir
un/a professor/a substitut/a, o la classe es reprogramarà en un dia i hora
convenient per a ambdues parts.

o

Els preus augmentaran anualment al mes de setembre un mínim d’un 5%.

Quan vulgui finalitzar les seves classes, i no vulgui assistir més a MCOTLS, haurà de
notificar a la directora amb un mínim de dues setmanes d'antelació. Independentment de
l'avanç de l'alumne o les classes a què assisteix; és a dir, nen, estudiant o adult que
assisteix a classes en grup, en parella o privades.
Termes i Condicions
En virtut de l'RDL 1/2017 del consumidor i usuaris, l'estudiant pot desistir dels serveis
contractats en el terme de set dies hàbils des de la signatura d'aquest document, sense
cost per a l'alumne, llevat de les classes que hagin rebut en aquest termini.
En aplicació de la Llei Orgànica de l'15/1999 de Protecció de Dades de caràcter
personal, les seves dades personals quedaran incorporades a la nostra base de dades,
podent l'alumne rebre informació per la nostra part i tenint dret a l'accés, cancel·lació i
rectificació d'aquestes dades.
He llegit i estic d’acord amb el present contracte general
Firmat per el pare/mare de l’estudiant o per l’estudiant
Firmat per MCOTLS
Data
Copia pel para/mare de l’estudiant o l’estudiant
Copia per MCOTLS
Llista de preus setembre 2020 – agost 2021
Per mes/per hora per a cada estudiant

* 40€ de quota de matriculació, la qual registra a l'estudiant, inclou un llibre de ficció o gramàtica en
anglès (depenent de el nivell de l'estudiant i del seu interès personal), i accés a l'escola durant les hores
principals de 10: 00h a 14: 00h i de 16: 00h a 20: 00h.
Preus

Nens

Classes
Grupals 1
hora a la
setmana

Classes
Grupals 1.5
hores a la
setmana

Classes
Grupals 3
hores a la
setmana

Classes en
parella 1
hora a la
setmana

Classes en
parella 1.5
hores a la
setmana

Classes
Privades

Classes
privades
fora de
l’escola

Per mes

Per mes

Per mes

Per mes

Per mes

Per hora

Per hora

65€

65€

115€

65€

85€

25-40€*

30-45€*

95€

170€

85€

115€

30-80€*

35-85€*

(3-7 anys o quan
les classes tenen
menys de 3
estudiants)

Adults

65€
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• Totes les classes es realitzen en l'horari comprès entre les 10: 00h i les 20: 00h, a MCOTLS al c /
Rector Ubach 13 Barcelona 08021, llevat que s'hagi especificat el contrari.
• S'aplicaran 5 € addicionals per hora a totes les classes dutes a terme a la casa de l'estudiant.
*el preu dependrà de les necessitats de l’estudiant i el programa específic desenvolupat.
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