EL NOSTRE ANGLÈS A LA TEVA ESCOLA: un camí d’aprenentatge
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El Departament d’Anglès Júnior ofereix cursos per a nens i nenes a partir dels 3 anys, seguint
una progressió de nivells amb una metodologia i didàctica pròpies adaptades a cada edat. Tots
els nivells s’imparteixen en grups homogenis d’entre 8 i 15 alumnes. Es cursen en dues
sessions setmanals d’una hora de duració en dies alterns i en horari de migdies o tardes.
Algunes escoles proposen un petit temps d’acollida abans que comenci la sessió de classe.
Els nostres cursos es basen en la immersió lingüística i complementen i amplien de forma
significativa el nivell d’aquesta llengua impartida a les escoles. No són classes de repàs del
temari impartit als seus centres educatius.
El nostre objectiu final és oferir un camí d’aprenentatge que porti a assolir un domini avançat
de l’idioma al final de sisè de Primària. A continuació, els nostres alumnes tindran l’oportunitat
de seguir amb el seu estudi al Departament de Joves i Adults a les nostres instal·lacions del
Carrer Prat de la Riba,1. Viladecans.

NIVELLS

Educació Infantil (P3-P5)

Cicle Children (1r-4rt EP)

Cicle Junior (5è-6è EP)
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Children 1
Children 2
Children 3
Children 4
Junior 1

-1r E.P.-2n E.P.-3r E.P.-4rt E.P.-5è E.P.-

Junior 2

-6è E.P.-

Tallers “Play with English” /English Fun
Són tallers destinats a l’alumnat d’Educació Infantil. La Llengua anglesa es tracta d’una forma
exclusivament oral i es presenta a partir d’un centre d’interès (“la família”, “les joguines”...).
Les activitats proposades són de caire lúdic (jocs, cançons, contes, manualitats, fitxes molt
entretingudes…). El llenguatge d’aula és fonamentalment receptiu però s’anima als alumnes a
repetir les paraules i/o petites frases per a començar a memoritzar el vocabulari i copiar una
pronunciació correcta.
No hi ha deures, ni estudi. S’enviarà un informe a les famílies via correu electrònic al final de
cada avaluació.

Material: Llibre de text. Els alumnes han de portar un estoig amb material bàsic d’aula.

Cicle Children
Em aquest cicle, la gramàtica i la lectoescriptura comencen a agafar força sempre tenint en
compte la curta edat dels infants. L’ambient de classe segueix sent engrescador i participatiu
però es comencen a crear espais de treball autònom per a potenciar la reflexió i pràctica dels
continguts gramaticals. S’implementaran uns breus deures setmanals. A partir de 4rt Educació
Primària, també hi haurà un petit estudi regular de verbs irregulars.
Material: “Pupil’s book” i “activity book”. Els alumnes han de portar a classe un estoig amb
material bàsic. A partir de Children 3 (tercer de Primària), també una llibreta.

Cicle Junior
És l’últim cicle del Departament Júnior. En aquest, els alumnes obtenen una base sòlida de
vocabulari i gramàtica que els permetrà assolir el nivell A2 al final de 6è d’Educació Primària.
Hi ha deures setmanals, un petit test (també setmanal) de verbs irregulars i es comença a
practicar l’escriptura de diferents tipus de textos.
Material: “Pupil’s book” i “activity book”. Els alumnes han de portar a classe un estoig amb
material bàsic i també una llibreta.

AVALUACIÓ
Avaluació Interna trimestral:
Educació Infantil: Emprem una AVALUACIÓ CONTÍNUA en base a les activitats realitzades
durant el curs. No hi ha exàmens escrits.
Educació Primària: A més de l’avaluació contínua, l’alumnat haurà de realitzar un examen
escrit al final de cada trimestre.
Després de cada avaluació, s’enviarà un informe via correu electrònic a les famílies.

Avaluació Externa
Oferim al nostre alumnat de 4rt i 6è de Primària la possibilitat de realitzar, de forma optativa,
els prestigiosos exàmens internacionals “Young Learners Exams” de la Universitat de
Cambridge al final de curs. S’informarà a les famílies abans de la convocatòria.

CELEBRACIONS
Presentem i celebrem les principals celebracions anglosaxones als nostres alumnes per tal de
mostrar-los el què estimen els habitants d’aquest països i la seva cultura. Aprofitem l’ocasió
per a treballar el vocabulari més rellevant i realitzar petites activitats lúdiques relacionades a
l’aula.

PORTAL DE L’ALUMNE
Posem a disposició de les famílies el “portal de l’alumne”. Es pot consultar tota la
informació acadèmica i administrativa de cada nen/a tan aviat es donin d’alta en un
grup.
PROCEDIMENTS COVID
A STP Training vetllem per la seguretat de tota la comunitat educativa i apliquem les mesures
COVID indicades per la vostra escola i les autoritats sanitàries en cada moment.

CONTACTE
A les nostres oficines: Prat de la Riba, 1. 08840 Viladecans
Telèfon:
93 647 39 40
Email:
stpescoles@stp.es

