GRUPS REDUÏTS I HOMOGENIS (8 -12 alumnes)
SEGUIMENT PERSONALITZAT DE L’ALUMNAT I PROVES DE
NIVELL PERIÒDIQUES
PROFESSORAT QUALIFICAT I AMB EXPERIÈNCIA
PRESÈNCIA PERIÒDICA D’UN AUXILIAR DE CONVERSA
NATIU
CERTIFICACIÓ DELS PROGRESSOS AMB EXÀMENS
OFICIALS (University of Cambridge i DELF/DALF)
TUTORIES I INFORMES PEDAGÒGICS TRIMESTRALS
NEWSLETTER MENSUAL
CALENDARI D’ESDEVENIMENTS ESPECIALS I PROGRAMA
COMPLEMENTARI: visionat de pel·lícules, tradicions i
festivitats, manualitats…

C/ Sant Elies 21, 2-1 08006 Barcelona
93 284 02 22 / www.activa.org / catalunya@activa.org
ActividadesFormativas

ActivaRedes

ANGLÈS i
FRANCÈS
CURS 2016 - 2017
Del 3 d’octubre al 31 de maig
Per a alumnes d’infantil, primària i ESO

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ESCOLA D’IDIOMES curs 2016 - 2017
FRANCÈS
E. PRIMÀRIA (5è i 6è)
ESO
L’Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi - Activa és un projecte
d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar.
Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes Salesians Sant
Boi - Activa tindran la possibilitat de millorar el seu nivell de
l’idioma escollit en grups reduïts, certificar els seus progressos a
través d’exàmens oficials i gaudir de la presència dels auxiliars de
conversa, que posaran l’accent en les habilitats lingüístiques orals
dels estudiants.

ANGLÈS
INFANTIL (P3, P4 i P5)
PRIMÀRIA (1r i 2n)
PRIMÀRIA (3r i 4t)
PRIMÀRIA (5è i6è)
ESO

Dies i horaris*
Dimarts i Dijous
17:00h a 18:00h
Dimarts i Dijous
17:00h a 18:00h
Dilluns i Dimecres
17:00h a 18:00h
Dilluns i Dimecres
17:00h a 18:00
Divendres
15:00h a 16:30h

Quota
50€
50€

Dies i horaris
Dimarts i Dijous
17:00h a 18:00h
Dilluns i Dimecres
17:00h a 18:00h

Quota
50€
50€

A partir de 5è de primària i ESO, s’ofereix als alumnes la
possibilitat d’iniciar-se, ampliar i/o reforçar els coneixements
adquirits en llengua francesa. Els alumnes que arribin al nivell
desitjable podran certificar els seus coneixements mitjançant els
exàmens oficials de DELF/DALF.

42€

PRIMÀRIA: Treballem amb l’objectiu de naturalitzar la llengua
anglesa. Els alumnes de 1r i 2n treballaran amb LEGO learn to
learn i lectures adaptades al seu nivell d’aprenentatge. A partir de
3r de primària, els alumnes tenen l’opció de certificar els
coneixements adquirits mitjançant la realització d’exàmens oficials
de CAMBRIDGE ENGLISH Young Learners.
ESO: Es promou la independència en l’ús de la llengua i tindran la
possibilitat de presentar- se als exàmens oficials de CAMBRIDGE
ENGLISH. Els grups es faran per nivell, els alumnes inscrits faran
una prova de nivell una setmana abans de l’inici de l’activitat. Els
informarem degudament.

DADES DE L’ALUMNE/A
1r cognom:………………………………………………………………..
2n cognom:……...……………………………………………….……….
Nom:……....…………………………………………………………..…..

Curs de l’alumne 2016/2017…….….Etapa:

E.I.

E.P.

ESO

Ompliu la butlleta d’inscripció i entregueu-la a la porteria de
l’escola abans del 16 de setembre.

Domicili:……………………………………………………………………

MATRÍCULA: 50€ inclou tot el material i activitats complementàries.

…………………………….…. Població………………………………….

FORMA DE PAGAMENT: Quotes mensuals, domiciliació bancària el
dia 5 de cada mes a partir de les dades bancàries facilitades a la
butlleta.

Província………………………………….………..C.P………………..…

REUNIÓ INFORMATIVA
16 de juny a les 17:15h
A la sala d’audiovisuals de l’escola

*Si hi ha famílies interessades en fer l’activitat al migdia, ACTIVA i l’escola
contemplarem la possibilitat d’obrir grups.

INFANTIL: Es treballa la naturalització de la llengua anglesa com a
mitjà de comunicació habitual, mitjançant una metodologia lúdica i
dinàmica, i el mètode Artigal, que proposa iniciar l’aprenentatge
de la llengua a través de contes escenificats.

ESCOLA D’IDIOMES SALESIANS SANT BOI - ACTIVA

Data de naixement….... /........ /………..

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

50€
50€

(Retallar per la línia de punts lateral i entregar degudament emplenada en
MAJÚSCULES i signada a la porteria de l’Escola)

Telèfon 1……………………………. Telèfon 2…………………………
E-mail………………………………………………………………………..
Banc/Caixa…………………………………………………………..…..….
Titular del compte……………………………….......… NIF……….……
N. compte IBAN

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES

• És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar
l’activitat.
• La inscripció s’entén per cursos sencers (8 mensualitats). En cas
de voler causar baixa durant el curs s’ha de comunicar i justificar
a ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per tal de
no emetre rebut. L’import de la matrícula no serà retornat en cas
que l’alumne/a es doni de baixa.
• L’assistència a las classes és obligatòria. Quan els alumnes hagin
de faltar, caldrà justificar l’absència. Ens posarem en contacte
amb les famílies a partir de dues faltes injustificades
consecutives, o en cas d’absències reiterades.
• ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups i activitats en
funció del número d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes
amb la finalitat de poder donar el millor servei.
• Les places són limitades i es reservaran per ordre d’inscripció.
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IDIOMA

DIES

HORA

CONSIDERACIONS DE L’ALUMNE/A a tenir en compte (al·lèrgies, títols
Data: d’idiomes, etc.):
oficials
Signatura del pare/mare/tutor/a

DATA: ….... /........ /……….
Signatura del pare/mare/tutor/a:

És possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies d’ús pedagògic destinades a la difusió
educativa no comercial. En cas de no estar conforme, marqui la casella
Firmant aquesta butlleta, autoritzo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) cobri del compte detallat més
amunt les quotes de les activitats en què inscric al meu fill / a, ACTIVA es reserva el dret a cobrar un recàrrec
sobre aquells rebuts impagats que hagin estat retornats pel banc. ACTIVA us informa que les vostres dades
personals s’incorporaran a un fitxer d’aquesta entitat denominat Clientes Servicios Formación. També us
informem que les dades dels alumnes s’incorporaran al mateix fitxer. La finalitat de recollir aquestes dades és
la gestió de la vostra relació com a client d’ACTIVA l’enviament d’informació que us pugui interessar, així com
la prestació del servei als alumnes. La informació recollida Clientes Servicios Formación només es comunicarà
a l’Administració Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de pagament.
Les informacions personals dels alumnes mai no es cediran a terceres entitats. L’adreça de contacte serà
Avinguda de Portugal número 39, 1r C, 26.001 de Logroño, on es podran exercir els drets d’accés, cancel·lació
i oposició previstos per la llei.

