Anglès

Anglès
Amb col·laboració

Coordinació:

Nevena Tinkova

nevena.tinkova@fje.edu

alumnes
de P4
fins a 2n de Batx.
dates
D’octubre a juny

Tenir un bon nivell d’anglès i poder expressar-se amb seguretat no només representa
un avantatge en el desenvolupament dels vostres fills, sinó que els permetrà aprofitar
millor les oportunitats educatives i professionals que se’ls presentin.
Quan animem els estudiants perquè s’involucrin en les activitats, explorin l’anglès, es
comuniquin i interactuïn en aquesta llengua, els ajudem a millorar les seves
competències a l’hora de parlar, escoltar, llegir i escriure de manera natural i amena.
Hem dissenyat els nostres cursos d’acord amb la manera com aprenen els nens a
cada fase del seu desenvolupament. Els nostres professors són professionals titulats,
amb molta experiència en l’àmbit de l’ensenyament. A més, els alumnes tindran accés
al conjunt de recursos educatius on-line del British Council.
El British Council és una institució experta a nivell mundial en preparació d’exàmens
oficials. Els nostres cursos proporcionen la base ideal per a superar amb èxit els
exàmens de Cambridge (Young Learners Exams, KET, PET, First Certificate i
Advanced ).

A
lumnes de P4
 Dimarts

Alumnes de P5
 Dilluns

A
lumnes
de 1r i 2n d’EP

Alumnes

 Dilluns

 Dimarts

de 16:40 a 17:40 h

de 16:45 a 18:15 h

de 16:40 a 17:40 h

de 1r i 2n d’EP
de 16:45 a 18:15 h

A
lumnes
de 5è i 6è d’EP

Alumnes

 Dimarts i dijous

 Dimecres

de 13:15 a 14:15 h

Alumnes

de 3r i 4t d’EP
 Dilluns i dimecres
de 13:15 a 14:15 h

d’ 1r d’ESO a 2n de Batx.
de 15:15 a 17:45 h

Cal un mínim de 10 alumnes per grup. Els alumnes seran agrupats segons el nivell d’anglès. Les classes començaran
a principis d’octubre, però al setembre, els alumnes nous a partir de 1r d’EP i els alumnes que han fet anglès a l’estiu
podran realitzar una prova de nivell.
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