
Children 1 - 1r E.P.

Children 2 - 2n E.P.

Children 3 - 3r E.P.

Children 4 - 4rt E.P.

EL NOSTRE
ANGLÈS A LA

TEVA ESCOLA
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Qui som:
Som un centre de formació expert en l’ensenyament d’idiomes
amb més de 25 anys d’experiència. El nostre objectiu final és oferir
un camí d’aprenentatge que porti a assolir un domini avançat de
l’idioma al final de l’Educació Primària.

Nivells

Educació Infantil Cicle Children Cicle Júnior

Tallers Play with English Júnior 1 - 5è E.P.

P3 - P4 - P5 Júnior 2 - 6è E.P.

La nostra missió:
L'aprenentatge és una aventura plena de desafiaments i èxits. La nostra missió
és desenvolupar la curiositat i interès natural dels nostres alumnes durant
aquest procés i fomentar la seva confiança creant bones experiències que els
motivin a seguir formant-se al llarg de la seva vida.

Els nostres cursos:

Dirigits a nens i nenes a partir dels 4 anys. 
Dues sessions setmanals en horari de migdia o tarda.
En el vostre centre escolar.
Basats en el Marc Europeu Comú de Refèrencia per les Llengües (MERC)

Estan dissenyats per experts en formació en  llengües estrangeres amb
l’objectiu de desenvolupar la competència comunicativa que els nostres infants
necessitaran en el futur en un món cada vegada més global.



Centrades en l’alumne, per afavorir el seu progrés. 
Significatives i variades, per animar a utilitzar el llenguatge de forma natural.
Basades en habilitats i situacions del món real.
Complementades amb projectes per a estimular la creativitat, criteri  i
autonomia de l’alumnat. 
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Les classes

En immersió lingüística.
Aprenentatge col·laboratiu.
Ambient agradable i dinàmic.
Materials didàctics de qualitat i moderns. 

Les nostres classes són dinàmiques, participatives i engrescadores. Estan
impartides per professorat especialista que transmet molta energia i estimula les
ganes d’aprendre. 

Les nostres activitats:

Titulacions
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Accés a les titulacions “Young Learners” de la Universitat de Cambridge.
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