
   

HORARIS (1 hora setmanal) 

HORARIS (1 hora setmanal) 

ADULTS NENS 

ADULTS JOVES 

HORARIS (1 hora setmanal) 

ADULTS JOVES 

ANGLÈS    -HORARIS- 
 

PREA1   
Iniciació a l’anglès per a infants a partir de 6 anys.  
Aprèn anglès amb Doug the Pug! 

 

 
PREA1.1 
Dilluns de 17.30 a 18.30 
Dimarts de 17.30 a 18.30 
 

 
PREA1.2 
Dimecres de 17.30 a 18.30 
 

 

A1-A2  

Nivells bàsics d’anglès per a totes les edats! 
Aprèn anglès amb els Tanoo Keys! 

 

 
 
 
A1.1 
Dilluns de 17.30 a 18.30 
Dijous de 17.30 a 18.30 
 
A1.2 
Dimarts de 17.30 a 18.30 
Dimecres de 17.30 a 18.30 

 
 
 
A1.1 
Dimarts de 19.30 a 20.30 
 
 
A1.2 
Dijous de 19.30 a 20.30 
 

 

 
 
 
A2.1 
Dimarts de 18.30 a 19.30 
Dimecres de 16.00 a 17.00 
 
A2.2 
Dilluns de 18.30 a 19.30 
Dimecres de 15.00 a 16.00 

 
 
 
A2.1 
Dimecres de 19.00 a 20.00 
 
 
 

 

B1 
Nivell intermedi d’anglès per a joves i adults.  
Aprèn anglès al TNK Campus! 

 

 
 
 
Dijous de 18.30 a 19.30 
Divendres de 16.30 a 17.30 
 
 

 
 
 
Dilluns de 19.30 a 20.30 
 
 
 

  Nens: 6 a 11 anys  Joves: 12 a 17 anys  Adults: A partir de 18 anys 



   

ANGLÈS    -TARIFES- 
 

CLASSES EN GRUP 

 

                OPCIÓ 1 
 

           CURS SENCER 
           490 €   
    (MATRÍCULA GRATUÏTA!) 
 
      Pagament únic o fraccionat 

 
              Estalvia’t 180 €! 
 
 

                OPCIÓ 2 
 

                MENSUAL 

            59 €/mes 
           (MATRÍCULA 80 €) 
 
                  Un preu mensual  
                   immillorable! 

CLASSES PRIVADES 

 

               Individual 
 

       129 €/mes   
           (MATRÍCULA 80 €)      

                    Parella 
 
      85 €/mes per persona 
            (MATRÍCULA 60 € per persona) 

 

 

Recorda! A la Tanuki tindràs: 

- Tarifes immillorables! 

- Materials únics d’elaboració pròpia! 

- Classes exclusivament en anglès! 

- Classes dinàmiques i motivadores! 

  



   

HORARIS (1 hora setmanal) 

HORARIS (1 hora setmanal) 

ADULTS JOVES 

HORARIS (1 hora setmanal) 

ADULTS JOVES 

ADULTS JOVES 

JAPONÈS    -HORARIS- 
 

やった！1.1   
Iniciació al japonès per a joves i adults.  

• Hiragana 
• Katakana 
• Iniciació als kanji 
• Introducció a l’expressió escrita i oral 

 
 

 
 
 
Dilluns de 18.30 a 19.30 
Dimecres de 16.00 a 17.00 
 
 
 
 

 
 
 
Dilluns de 19.30 a 20.30 
Dimarts de 19.30 a 20.30 
 
 

 

やった！1.2    

Nivell bàsic de japonès per a joves i adults.  
 
 

 

 
 
 
Dimarts de 18.30 a 19.30 

 
 
 
Dijous de 18.30 a 19.30 
 

 

 

 

やった！1.3    

Nivell bàsic-intermedi de japonès per a joves i adults. 
 

 

 
 
 
 
Divendres de 18.30 a 19.30 
 
 

 
 
 
 
Dijous de 19.30 a 20.30 
 
 
 

  Joves: 12 a 17 anys  Adults: A partir de 18 anys  



   

JAPONÈS    -TARIFES- 
 

CLASSES EN GRUP 

 

                OPCIÓ 1 
 

           CURS SENCER 
           790 €   
    (MATRÍCULA GRATUÏTA!) 
 
      Pagament únic o fraccionat 

 
              Estalvia’t 180 €! 
 
 

                OPCIÓ 2 
 

                MENSUAL 

            89 €/mes 
           (MATRÍCULA 80 €) 
 
                   
 

CLASSES PRIVADES 

 

               Individual 
 

       159 €/mes   
           (MATRÍCULA 80 €)      

                    Parella 
 
      115 €/mes per persona 
            (MATRÍCULA 60 € per persona) 

 

 

Recorda! A la Tanuki: 

- Materials únics d’elaboració pròpia! 

- Activitats culturals sobre el Japó! 

- Classes dinàmiques i motivadores! 

- Aprendràs a llegir, escriure i parlar  

  en japonès! 



   

HORARIS (1 hora setmanal) 

HORARIS (1 hora setmanal) 

ADULTS HSK1 JOVES HSK1 

YCT 1 -1r curs- YCT 1 -2n curs- 

XINÈS    -HORARIS- 
 

Per a infants d’entre 7 i 11 anys  
Iniciació al xinès escrit i oral basat en els continguts de les proves oficials YCT. 

 
 

 
 
 
Dijous de 17.30 a 18.30 

 
 
 
Divendres de 17.30 a 18.30 

 

Per a adults i joves a partir de 12 anys    

Iniciació al xinès escrit i oral basat en els continguts de les proves oficials HSK.  
 
 

 

 
 
 
Dimecres de 15.00 a 16.00 

 
 
 
Dimecres de 19.00 a 20.00 
 

 

XINÈS    -TARIFES-   CLASSES EN GRUP 

 

                OPCIÓ 1 
 

           CURS SENCER 
           690 €   
    (MATRÍCULA GRATUÏTA!) 
      Pagament únic o fraccionat 
              Estalvia’t 180 €! 

                OPCIÓ 2 
 

                MENSUAL 

            79 €/mes 
           (MATRÍCULA 80 €) 
 
                   
 

 

Recorda! A la Tanuki: 

- Materials únics d’elaboració pròpia! 

- Grups reduïts! 

- Aprèn xinès a la capital! 

Nens: 7 a 11 anys  Joves: 12 a 17 anys  Adults: A partir de 18 anys  



   

HORARIS (1 hora setmanal) 

HORARIS (1 hora setmanal) 

JOVES -1r curs- 

ADULTS -1r curs- 

ITALIÀ    -HORARIS- 
 

Per a joves a partir de 12 anys  
Iniciació a l’italià per a joves. 

 
 

 
 
 
Divendres de 17.30 a 18.30 

 

Per a adults     

Iniciació a l’italià per a adults. 
 
 

 

 
 
 
Divendres de 19.00 a 20.00 

 

 

ITALIÀ   -TARIFES-   CLASSES EN GRUP 

 

                OPCIÓ 1 
 

           CURS SENCER 
           590 €   
    (MATRÍCULA GRATUÏTA!) 
      Pagament únic o fraccionat 
              Estalvia’t 180 €! 

                OPCIÓ 2 
 

                MENSUAL 

            69 €/mes 
           (MATRÍCULA 80 €) 
 
                   
 

 

Recorda! A la Tanuki: 

- Materials únics d’elaboració pròpia! 

- Classes exclusivament en italià! 

- Activitats culturals sobre Itàlia! 

Joves: 12 a 17 anys  Adults: A partir de 18 anys  



Distribució horària 2020-2021

Italià A1.1

(adults) (19-20 h)

Disponible
Xinès YCT 1 

(nens)

Reservat

Tardes 

15.00 a 

16.00

Anglès B1.1

(Joves)

Disponible

Xinès HSK 1 

(joves)
Reservat

Anglès A1.1 

(Grup 2 nens)

Reservat
16.00 a 

17.00

Reservat

Anglès PreA1.1

(Grup 1 nens) 17.30 a 

18.30

18.30 a 

19.30

18.30 a 

19.30

19.30 a 

20.30

Japonès 1.1 

(Grup 2 adults)

Anglès A2.2 

(Grup 1 joves)

Anglès A2.1 

(joves)

Anglès A1.1 

(Adults)

Anglès A2.1

(adults)

19.30 a 

20.30

Japonès 1.1 

(Grup 1 adults) 19.00 a 

20.00

19.30 a 

20.30

Xinès HSK 1 

(adults)

Anglès Pre A1.2

(nens) 17.30 a 

18.30

Japonès 1.1 

(Grup 1 joves) 

Anglès A1.2 

(Grup 2 nens)**

Anglès A2.1 

(joves)

Anglès A1.1 

(Grup 1 nens)

Japonès 1.3 

(joves)

Japonès 1.2 

(joves)**

Xinès YCT 2 

(nens)

16.30 a 

17.30

17.30 a 

18.30

17.30 a 

18.30

16.00 a 

17.00

Japonès 1.1 

(Grup 2 joves) 17.30 a 

18.30

Japonès 1.2 

(adults)

Japonès 1.3 

(adults)

Anglès A1.2 

(Grup 1 nens)

18.30 a 

19.30

Divendres

Reservat 11.00

a

12.00

Disponible

18.30 

a

19.30
Anglès B1.1  

(Grup 1 Adults)

Anglès B1.1 

(Joves)

Anglès A1.2 

(adults)

Anglès PreA1.1

(Grup 2 nens) 

16.00 a 

17.00 Anglès A2.2 

(joves)**

15.00 a 

16.00

16.00 a 

17.00
Disponible

Reservat

Italià A1.1

(joves)

12.00 a 

13.00Disponible Disponible

12.00 a 

13.00

Matins

Reservat Reservat
11.00

a

12.00

11.00

a

12.00

Reservat 11.00

a

12.00

11.00

a

12.00

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Disponible Disponible

Reservat Reservat
12.00 a 

13.00

12.00 a 

13.00

Reservat 12.00 a 

13.00

Reservat

Reservat

TANUKI Escola d'idiomes ** Grup complet, sense places disponibles



Formulari de preinscripció 2020-2021 

Dades personals
Nom de l'alumne/a 

Data de naixement            /         / Curs i escola* 

Passaport/DNI Nacionalitat 

Nom del pare / mare / tutor / tutora legal* 

Passaport/DNI* Nacionalitat* 

Adreça  

Població i parròquia 

Telèfon/s de contacte 

Adreça electrònica 

*Ompliu només en cas de preinscripció de menors.

Dades bancàries
IBAN AD 

Titular del compte 

Entitat bancària 

Vull fer la preinscripció per a classes de (Si les diverses opcions horàries que hi ha us van bé, indiqueu-ho a "Observacions)":

Llengua 1 Horari Modalitat 

Llengua 2 Horari  Modalitat 

Llengua 3 Horari Modalitat 

Llengua 4 Horari Modalitat 

Observacions

ENG - anglès          JAP - japonès         CHI - xinès          ITA - italià



IMPORTANT. CONDICIONS DE PREINSCRIPCIÓ 

1. Aquest formulari de preinscripció no és vinculant. Només serveix per agilitzar el procés i obtenir les dades necessàries per 
a l'elaboració del contracte de matriculació. Aquest contracte s'haurà de signar un cop confirmada la formació del 
grup corresponent o la reserva de franja horària en el cas de les classes privades.

2. L’alumne/a adult/a, o el/la tutor/a legal corresponent, un cop rebuda la confirmació de Tanuki Escola d’idiomes, és 
responsable de SIGNAR EL CONTRACTE ABANS DE COMENÇAR LES CLASSES. En cas contrari, l’alumne no podrà 
accedir a les classes fins que el dit contracte estigui signat.

3. L'import de la matrícula per a nous alumnes és de 80 € per una llengua i 120 € per dos llengües o dos familiars amb el mateix 
compte bancari.

4. Per poder reservar plaça, l'import corresponent (matrícula, anualitat sencera o primer càrrec de l'anualitat fraccionada) 
s’ha d’abonar després de lliurar aquest formulari a info@escolatanuki.com. Feu clic a l’opció que desitgeu:

Vull fer una transferència bancària al compte que Tanuki Escola d’idiomes em faciliti (màx. 3 dies). 

Vull que Tanuki Escola d’idiomes efectuï un càrrec a l’IBAN que facilito en aquest formulari, en el  

moment que rebin el formulari per correu electrònic. 

5. L’adjudicació de places per al curs 2020-2021 es farà per ordre de recepció de l'abonament de l'import de la matrícula i el
lliurament del formulari de preinscripció signat.

6. Un cop lliurat el formulari de preinscripció signat, i efectuat l'abonament de l'import de la matrícula, Tanuki Escola d'idiomes
iniciarà el procés i informarà els interessats per formalitzar el contracte en cas que la matriculació al grup o classe privada sigui
possible i/o hi hagi places disponibles.

7. L'import de la matrícula únicament es retornarà si Tanuki Escola d’idiomes no pot formar el grup de la llengua escollida en
l’horari o horaris escollits no més tard del 31 d’octubre del 2020. No es retornarà en cap concepte l’import de la matrícula, ni
per desistiment o renúncia a la plaça, ni per cap altre motiu que no sigui l’esmentat a l’inici d’aquest punt.

8. Tanuki Escola d'idiomes es reserva el dret d'admissió.

He llegit i accepto totes aquestes condicions. 

Signatura  

A ....................................., el/l’ ........... de/d’ ................................. del 2020 

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa el client que les seves dades 
personals passaran a formar part del fitxer Matrícules Tanuki, gestionat per Tanuki Escola d’idiomes, la finalitat del qual és gestió d’alumnes i 
informació. El destinatari d’aquesta informació és Tanuki Escola d’idiomes. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir 
els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és c. Prat de la Creu, 8, 302, Andorra la Vella. És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les 
dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment. 

(Opcions en línia: signatura electrònica al pdf o document 
escrit escanejat i signat adjunt al correu amb el text “Accepto 
totes les condicions del formulari de preinscripció 2020-021 
de Tanuki Escola d’idiomes”)

No s'acceptaran els formularis als quals els falti la signatura o alguna dada.
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