Escola d’idiomes
CURS: 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Novament us proposem de cara al proper curs 2020-2021 l’escola d’idiomes dins
l’oferta d’activitats extraescolars.
L’activitat s’engloba dins el Projecte Lingüístic de l’escola essent-ne una de les línies
d’acció.
Convençuts de la importància d’oferir a les nostres famílies i alumnes una proposta
àmplia d’activitats, la qual doni resposta a les diferents sensibilitats i necessitats,
esperem que aquesta sigui altre cop, del vostre interès.

Patrícia Salvador
Titular i directora general
Barcelona, juny de 2020

Durada
Des de l’octubre fins el juny.
Càrrega lectiva
Educació infantil
(2n cicle)
1 hora setmanal

Educació primària

ESO

1 hora setmanal

2 hores setmanals

Horaris
Educació infantil:
P3
P4
P5

Sam
Emma
Oliver

Dimarts de 17 a 18h
Dimarts de 17 a 18h
Dimarts de 17 a 18h

Educació primària:
1r
2n
3r
4t
5è
6è

Marcia
Pam & Paul
Ben & Brenda
National Geographic Our World 3 A.1
National Geographic Our World 4 A.1/2
National Geographic Our World 5 A.2

Dimarts de 14 a 15h
Dimarts de 14 a 15h
Dimarts de 14 a 15h
Dimarts de 14 a 15h
Dilluns de 14 a 15h
Dilluns de 14 a 15h

ESO*:
1r
2n
3r
4t

A2.1
A2.2
B1
B2

Divendres de 15 a 17h
Divendres de 15 a 17h
Divendres de 15 a 17h
Divendres de 5 a 17h

*Els alumnes hauran de fer una prova de nivell
Mètode d’ensenyament
A educació infantil fins 3r d’educació primària sistema Kids&US. (veure nota)
A 4t, 5è, 6è primària: Projecte National Geographic

Inscripcions:
Dates
Lloc
Horaris
Pagament

A partir del 25 de juny de fins el 24 de juliol
Secretaria / IpseTIC
De 8.30 a 11h de dilluns a divendres
Les quotes es cobraran per rebut bancari el dia 1 de cada mes
a partir d’octubre.

Nota:
-

En el cas d’ alumnes nous que s’incorporen en algun curs entremig caldrà analitzar el nivell i
pla d’estudis corresponent.
En tots els grups, caldrà un nombre mínim d’alumnes d’inscrits per poder realitzar-se el curs.
Un cop finalitzat el període d’inscripció, s’obrirà llista d’espera.

Quotes

Nivell

Preu mensual

Educació infantil (1h setmana)

72 €

Educació primària (1h setmana)

72 €

ESO (2h setmana)

95 €

Nota: Aquestes mensualitats no inclouen el cost del material didàctic, que és :



de P3 a 3r de PRI: 75 € euros anuals (pack pedagògic KIDS&US)
des de 4t de PRI fins a l’ESO: 45€ euros anuals (llibre de text)

