CURS 2020-2021 ANGLÈS EXTRAESCOLAR
PREU
MENSUAL

GRUPS I HORARIS

DESCRIPCIÓ

P3
Dimarts i dijous de
17 a 18

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

35€

P4
Dilluns i dimecres
de 17 a 18

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

35€

P5
Dimarts i dijous de
17 a 18

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

35€

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

45€

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

45€

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

45€

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

45€

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

45€

1r Primària
Dimarts i dijous de
17 a 18:30
2n Primària
Dimarts i dijous de
17 a 18:30
3r Primària
Dilluns i dimecres
de 17 a 18:30
4t Primària
Dilluns i dimecres
de 17 a 18:30
5è Primària
Dilluns i dimecres
de 17 a 18:30

6è Primària

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

45€

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

54€

ESO - KET/PET
Dimecres
i
divendres
de
15:30 a 17:00

Preparació per l’examen KET o PET de Cambridge.

64€

BAT/Cicles
formatius
Dimecres
divendres
17:00 a 18:30

Reforç i ampliació de l’anglès curricular.
Preparacions per les proves d’accés i la selectivitat.

Dilluns i dimecres
de 17 a 18:30
ESO
Dimecres
divendres
15:30 a 17:00
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64€
BAT/Cicles
formatius
PET/FCE
Dimecres
divendres
17:00 a 18:30

–
Preparació per l’examen PET o FCE de Cambridge.
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