ANGLÈS EXTRAESCOLAR A LA NOSTRA ESCOLA

STP Training serà l’entitat responsable d’impartir l’anglès extraescolar
aquest curs 2020-2021.
Som una escola d’idiomes i noves tecnologies amb més de 20 anys d’experiència amb
seu a Viladecans. Avui en dia comptem amb més de 1000 alumnes cada curs, una xifra
que ens ha fet esdevenir referents en formació del Baix Llobregat.
El nostre compromís amb l’excel·lència acadèmica i la qualitat són els pilars fonamentals
del nostre centre i han estat, sens dubte, els factors claus del nostre creixement i
desenvolupament.
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 adaptades a cada
edat. Tots els nivells s’imparteixen en grups homogenis d’entre 8 i 12 alumnes. Es cursen
en dues sessions setmanals d’una hora de duració en dies alterns i en horari de migdies
o tardes.
Els nostres cursos complementen i amplien de forma significativa el nivell d’aquesta
llengua impartida a les escoles i ajuda als nostres nens i nenes a progressar en un
ambient agradable i dinàmic on assoliran, també, estratègies i hàbits adequats pel seu
l’aprenentatge.
El nostre objectiu final és oferir un camí d’aprenentatge que porti a assolir un domini
avançat de l’idioma abans de la finalització de l’etapa escolar.
Us voldríem remarcar que no es paga matrícula i que els cursos s’iniciaran el dijous 1
d’octubre i acabarem al juny coincidint amb el final del curs escolar.
Educació Infantil
Cicle Children

Cicle Junior

Tallers Play with English
Children 1
Children 2
Children 3
Children 4
Junior 1
Junior 2

-P3-P4-P5-1r E.P.-2n E.P.-3r E.P.-4rt E.P.-5è E.P.-6è E.P.-

Tallers “Play with English”
Són tallers destinats a l’alumnat d’Educació Infantil. La
Llengua anglesa es tracta d’una forma principalment oral i
les activitats proposades són de caire lúdic per tal de
començar l’adquisició de l’anglès d’una forma amena i
divertida. Aquest curs s’utilitzarà un llibre didàctic per evitar
el compartir material.
Cicles “Children” i “Junior”
Els seus objectius s’assoleixen en un clima d’estudi però en
un ambient engrescador i participatiu on, mitjançant
diverses activitats, els nens i nenes podran desenvolupar
progressivament les seves habilitats lingüístiques. Per tal
de potenciar l’adquisició i assimilació dels continguts
els/les alumnes hauran de realitzar uns breus deures i
estudi setmanal. S’ha de portar un estoig amb el material
necessari d’aula. A partir de Children 3 es necessitarà,
també, una llibreta.

Avaluació
Play with English: Realitzem una AVALUACIÓ CONTÍNUA en base a les activitats
realitzades durant el taller. No hi ha exàmens escrits.
“Children” i “Junior”: A més de l’avaluació contínua, l’alumnat haurà de realitzar un
examen escrit al final de cada trimestre.
Després de cada avaluació, es lliurarà un detallat informe a les famílies.
Horaris
CURS
TOTS ELS CURSOS

DIES
Dimarts – Dijous

HORARI
16:30h-17:30h*

QUOTA MENSUAL
39€

* L’horari pot variar 5-10 minuts en funció del les mesures establertes pel centre.
•
•
•

Mètode de pagament: domiciliació bancària a l’inici de mes
Matrícula gratuïta
10€ de descompte per germans (-4€ en la quota mensual del segon fill/a inscrit)

Exàmens Internacionals
STP Training ofereix al nostre alumnat la possibilitat de realitzar, de forma optativa, els
prestigiosos exàmens Young Learners Exams al final de curs. S’informarà a les famílies
abans de la convocatòria.

Protocol COVID
•
•
•
•
•

Ús de mascareta ininterromput
Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la sessió
El professor/a netejarà personalment el mobiliari emprat a l’inici i final de la
sessió
S’assegurarà el distanciament social en tot moment entre alumnat i entre
alumnat i professor/a
En grups amb línies barrejades s’estipularà una meitat de l’aula a emprar per
cada línia.

STP Training s’adaptarà als protocols d’entrada, sortida i flux d’alumnat estipulat per
l’escola Enxaneta.
Inscripció
A fi d’evitar l’intercanvi de fulls físics, les famílies que realitzaven l’activitat el curs passat
rebran rebran un correu de sondeig per a la continuïtat aquest curs i es podran inscriure
telemàticament. Aquelles famílies interessades en inscriure’s per primer cop hauran de
posar-se en contacte amb el telèfon o correu indicat sota aquestes línies.
Contacte
Ens podeu trobar:
A les nostres oficines:
Telèfon de contacte:
Email:

Prat de la Riba, 1 08840 Viladecans
93 647 39 40
stpescoles@stp.es

