El nostre anglès a la teva escola

Catàleg d’activitats
Un camí d’aprenentatge

Qui som?
Un gran centre de formació dedicat a l’ensenyament d’anglès
extraescolar entre altres àrees operatives.

Més de 20 anys d’experiència en el món educatiu desenvolupant
projectes de qualitat.

Més de 10.000 alumnes han conﬁat ja en nosaltres.

Contacte:
Coordinadora Departament Júnior: Marta Martín (mmarting@stp.es)
Adreça: Prat de la Riba, 1 08840 Viladecans
Telèfon de contacte: 93 647 39 40
Contacte exclusiu per AMPAS / Escoles: stpescoles@stp.es

Pots seguir-nos a:
facebook.com/stptraining
instagram.com/stp.training
www.stptraining.es

Què oferim?
Dissenyem un projecte pedagògic coherent i d’acord amb el pla d’estudis de
l’acadèmia i requeriments de l’escola. També subministrem el material
didàctic necessari per dur a terme les activitats.

Gestió Integral STP

Ens encarreguem de:
- Gestionar de forma integral inscripcions, altes i baixes
- Gestionar els cobraments, pagaments i devolucions de
forma directa amb les famílies
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A més a més...
- Seguiment del projecte, informació a l’AMPA, famílies i centre escolar
- Control de llistats actualitzats
- Control i resolució d’incidències
- Agenda de visites i reunions amb famílies, AMPAS / escoles
- Lliurament de circulars informatives i informes d’avaluació
- Seguiment dels grups
- Avaluació del progrés i resultat ﬁnal

La nostra seguretat
La vostra tranquil·litat
Contractació de l’equip de

professors dintre del marc legal. Els nostres
mestres són bilingües i amb formació especíﬁca.

Contracte amb el centre educatiu. Tota la nostra activitat
queda reﬂectida en un contracte.

Assegurança de responsabilitat civil i accidents
facebook.com/stptraining | www.stptraining.es

Els nostres objectius
El millor camí d’aprenentatge
La qualitat de l’activitat
La satisfacció del nostre alumnat

Com ens organitzem?
Dues sessions
setmanals d’ 1 hora
cadascuna

Agrupament
per edats

Possibilitat
de sessions de
migdia
Ratis: 8 -15 alumnes per grup
de la mateixa edat
(ratmàsim
Programació per nivells

Establiment, control d’objectius i seguiment de progrés de l’alumnat

Escoles d’idiomes
El departament d’Anglès Junior ofereix cursos per a nens i nenes a partir dels 3
anys, seguint una progressió de nivells amb una metodologia i
didàctica adaptades a cada rang d’edat. Tots els nivells s’imparteixen
en grups reduïts i homogenis en edat i domini de l’idioma i es poden cursar
en dies alterns en horari de migdies o tardes.
Els nostres cursos d’anglès extra-escolar complementen i amplien de
forma molt signiﬁcativa el nivell d’aquesta llengua impartida a les escoles i
ajuda als nostres nens i nenes a progressar en un ambient agradable i
dinàmic on assoliran, també, estratègies i hàbits adequats per
l’aprenentatge de l’anglès.

La nostra metodologia es basa en activitats molt variades que promouen
un ús espontani i creatiu de la llengua anglesa, la qual cosa estimula els
estudiants, desperta la seva curiositat i els anima a investigar i utilitzar
l’idioma fora de l’entorn escolar.
El nostre objectiu ﬁnal és oferir als nens i nenes un camí d’aprenentatge
que els porti a assolir un domini avançat de la llengua abans que acabin la
seva etapa escolar.

Tallers Play with English
A Educació infantil treballem de forma molt lúdica on el més important és que els
nens i nenes s’acostumin a estar en immersió lingüística i gaudeixin a classe per
tal d’obtenir una visió positiva de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Als tallers Play with English, les activitats aprenentatge es basen en
activitats lúdiques.
Estan indicats per a nens i nenes en l’etapa d’Educació Infantil sobretot quan
s’han d’agrupar cursos de diferents edats. Només recomanem ajuntar P4 /
P5 ja que l’alumnat de P3 es troba en una etapa madurativa i de nivell psicomotriu molt primerenca.

Durant els temps COVID, s’implantarà l’ús d’un llibre amb activitats molt
lúdiques per tal de garantir les mesures de seguretat.

Material de l’alumne: Llibre “Amanda and Friends”. Els nens i nenes han de portar
un estoig amb material bàsic de classe.
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Educació primària
La llengua vehicular és en tot moment l’anglès i els seus objectius s’assoleixen
en un clima d’estudi però en un ambient engrescador i participatiu on,
mitjançant activitats didàctiques molt variades, els nens i nenes desenvolupen
les seves habilitats lingüístiques.
El nostre objectiu és dotar al nostre alumnat amb eines, recursos i
coneixements suﬁcients dels continguts de la llengua anglesa per a convertir el
llenguatge receptiu senzill propi de Primer de Primària en un llenguatge
productiu que permetrà a l’alumnat de sisè expressar-se en anglès tant
oralment com per escrit.

Estudi i deures a Educació primària
Per potenciar l’adquisició, assimilació i memorització
signiﬁcativa dels nous continguts als alumnes hauran
de realitzar deures i un estudi setmanal.
Cal destacar que els deures sempre s’enviaran durant
l’última sessió de la setmana per al primer dia de la
setmana posterior.
A Cicle Superior els nens i nenes hauran de realitzar
una petita prova setmanal de verbs irregulars.

Components del curs
Material de l’alumne
“Pupil’s book” i “Activity book”, material d’àudio CD-Songs, CD-Rom,
ﬁtxes...
L’alumnat ha de portar a classe un estoig amb material bàsic i als
cicles mitjà i superior, a més, una llibreta.
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Nivells

Educació
Infantil

Play with English

P3

Play with English

P4

Play with English

P5

Children - 1

1r E.P

Children - 2

2n E.P

Children - 3

3r E.P

Children - 4

4rt E.P

Junior - 1

5è E.P

Junior - 2

6è E.P

Cicle Children

Cicle Júnior
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Exàmens Internacionals

STP Training ofereix al nostre alumnat la possibilitat de realitzar els
prestigiosos exàmens Young Learners Exam de la universitat de Cambridge al ﬁnal
de curs. Generalment, es realitzen a les instal·lacions del British Council a
Barcelona al mes de juny.
Els alumnes realitzen l’examen
en un ambient familiar i
agradable que els proporciona
un primer contacte amb els
exàmens internacionals.

Els exàmens presenten
situacions quotidianes reals i
comprenen temes propers,
dissenyats per a comunicarse en anglès de forma fàcil.

Tots els candidats obtenen un
certiﬁcat que mostra el seu
desenvolupament
en
cadascuna de les àrees
lingüístiques.

Tots els exàmens són enviats
a Regne Unit per a la seva
correcció i emissió de
certiﬁcats.

Proposem un examen a ﬁnal de Cicle Mitjà i Superior:
Children 4: Nivell

Starters

Junior 2: Nivell

Movers

També us proposem

Storytelling

FRANÇAIS
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Carrer Prat de la Riba, 1
08840 Viladecans (Barcelona)
Telf. 93 647 39 40
@: stpescoles@stp.es

