Ja ens arriba l’olor a estiu i, com cada any, creiem que és hora de fer un petit balanç: aquest ha
sigut el segon any que l’Esit Language School ha ofert el servei d’anglès extraescolar a l’escola i
estem molt satisfets amb els resultats. Com s’acostuma a dir, l’experiència és un grau: el procés
d’aprenentatge ha estat positiu, els estudiants han augmentat el seu coneixement i ús de la
llengua, i tant alumnat com professorat han gaudit molt de l’experiència conjunta.
Recordem que el sistema pedagògic de l’Esit Language School està basat en el desenvolupament
de les competències de speaking, use of English, reading and comprehension, listening i real life
skills des d’activitats diverses, experiències de la vida quotidiana, el joc i les manualitats. Tot això
fa que l’adquisició de la llengua es doni d’una manera més natural i els alumnes vegin la utilitat
d’aprendre l’anglès.
El proper curs 2018-2019 l’Esit LS tornarà a oferir el servei d’anglès extraescolar al Col·legi Sant
Rafael i ja hem obert el període de preinscripció. A continuació us detallem els grups oferts, un
breu resum del que es farà a cada grup, les quotes i punts a tenir en compte:
GRUPS I HORARIS

DESCRIPCIÓ

PREU
MENSUAL

Crawlers (Gatejadors)
Pàrvuls
Dimarts o dimecres de 17 a 18
Walkers (Caminadors)
1r i 2n de primària
Dimarts i dijous de 17 a 18
Runners (Corredors)
3r i 4t de primària
Dilluns i dimecres de 17 a 18
Jumpers (Saltadors)
5è i 6è de primària
Dimarts i dijous de 17 a 18

Introducció a l’anglès a través de jocs, cançons,
contes i manualitats.

25€

Contacte amb la part escrita de l’anglès a
nivells bàsics i ampliació de les habilitats orals
sempre amb un component lúdic de pes.

47€

Ampliació les activitats de lectura i escriptura (a
través de les quals es treballarà gramàtica
bàsica) que es reforçaran amb activitats orals
de caire engrescador.

47€

Consolidació de vocabulari i estructures més
complexes tant a nivell escrit com oral, amb
exposició a situacions reals.

47€

ESO / KET
Adolescents (preparació KET)
Dilluns i dimecres de 18 a 19
ESO / PET
Adolescents (preparació PET)
Dimarts i dijous de 18 a 19
Adults / Starters
Adults (nivell bàsic)
Dimecres de 18 a 19.30
Adults / Advanced
Adults (preparació PET / First)
Dimarts i dijous de 18 a 19

Reforç i ampliació de l’anglès curricular i
preparació per l’examen KET de Cambridge.
Èmfasi en l’anglès oral, que és l’habilitat més
difícil de treballar a l’aula ordinària.

50€

Reforç i ampliació de l’anglès curricular i
preparació per l’examen PET de Cambridge.
Èmfasi en l’anglès oral, que és l’habilitat més
difícil de treballar a l’aula ordinària.

50€

Iniciació a l’anglès amb especial èmfasi en
activitats interactives. Vocabulari i estructures
bàsiques.

45€

Preparació per l’examen PET o First de
Cambridge. S’utilitzaran models d’examen però
es duran a terme activitats (moltes de caire
interactiu) per reforçar les diferents habilitats
escrites i orals.

50€

Punts a tenir en compte:
•

Les classes començaran a l’octubre i acabaran al maig (inclòs).

•

En la majoria de casos s’haurà d’adquirir un llibre que s’especificarà a
principi de curs.

•

Si en finalitzar el període d’inscripció no s’arriba a un mínim d’alumnes per a
cada grup, aquest no s’obrirà.

•

Les quotes es poden pagar mensual o trimestralment. No hi ha import de matrícula.

•

Pels grups on es preparin exàmens oficials s’haurà de fer un test de nivell
per determinar el grup adequat.

•

Hi haurà un 10% de descompte a partir del segon germà.

•

No s’admetrà el pagament de mitges quotes.

•

Els fulletons d’inscripció es poden trobar a la secretaria i al web del centre.

Si teniu qualsevol dubte o pregunta podeu dirigir---vos a la coordinadora general, la
Sara Miguel, a la següent adreça electrònica: smiguel@esit.cat, o al coordinador de
centre, el Jesús Andión, a la següent adreça electrònica: jandion@colsrafael.com.

