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Què oferim 
Us presentem el nou concepte de formació en idiomes que hem dissenyat amb 

l’equip de pedagogía i formació de CIDET, basat en l’aprenentatge a partir d’una 

connexió emocional. 

 

El concepte ENGLISH 

 

 ENG-Gaming, amb accions de gamificació per mantenir viva la connexió 

entre sessions 

 

 ENG-Learning, una plataforma cloud on es disposa de recursos, vídeos, 

àudios i sales de conversa (fórums i xats), i on el tutor dinamitza les sessions 

 

 ENG-Coaching, un programa de millora personal i col·lectiva, amb l’objectiu 

de potenciar, en anglès, aspectes intrínsecs del grup 

 

 ENG-Traveling, accés a programes formatius a l’estranger, on estudiar i 

treballar 

English for High-performance teams 



Eng-Gaming 
 

Conceptes de gamificació a partir 

de plataforma mòbil amb l’objectiu 

de dinamitzar les sessions i donar 

continuïtat als continguts. 



Eng-Learning 
 

Plataforma cloud de suport i seguiment del curs, 

amb recursos, materials, fórums i espais de 

conversa, vídeos i àudios per dinamitzar les 

sessions i dotar-les de major contingut i millorar 

l’aprenentatge. 



Eng-Coaching 
 

Intercalem sessions realitzades per experts, en anglès, per 

tal de millorar el benestar personal i col·lectiu dels 

participants. 

 

Algunes de les propostes són: 
 

 Relaxation tecniques for stress relief   

 Manage your time with mindfulness 

 Relieving stress though body awareness 

 Wellness through breathing, meditation and movement 

 Optimise your performance through 6 basic movements 

 Reset your body for a creative mind  



Eng-Traveling 
 

Programes per a adults* a l’estranger, per a tots els nivells. 

Programes Intensius o per treballar i estudiar. 

 

Aprèn anglès a BRISBANE, SIDNEY, LONDRES, DUBLÍN, 

BRIGHTON, EASTBOURNE, NEW YORK, SAN FRANCISCO, 

VANCOUVER, CAMBRIDGE... entre altres!  

  

Atreveix-te a estudiar en un altre país i viu una experiència 

d’immersió inoblidable que et pot canviar la vida! 
 

* També per a joves i menors 



Serveis 
 

 Departament de Bonificació a Fundae propi 

 Cursos InCompany i/o a les nostres instal·lacions 

 Centre examinador TRINITY COLLEGE, per l’obtenció de 

títol oficial 

 Voleu estudiar a l’estranger? Canalització de necessitats 

tant per adults com per a menors 

 Servei d’orientació i assessorament formatiu. Plans 

anuals de formació 

 



De tota confiança 

Ens responsabilitzem de la formació dels teus 

equips de treball. 

Passeig Pere III, 48 2on. 

08242 Manresa (Barcelona) 

Tel. 93 874 89 00 

Email: cidet@cidet.com 

Web: www.cidet.com 


