Escola
d’idiomes

Escola d’idiomes
Amb col·laboració

209  ( trimestre)

Dins el seu projecte d’Escola Multilingüe, Jesuïtes El
Clot - Escola del Clot, ofereix com activitat l’Escola
d’Idiomes. Amb el suport d’International House i en
coordinació amb els professors del departament de
llengües estrangeres de l’Escola del Clot, l’Escola d’Idiomes fomenta
l’aprenentatge de la llengua anglesa en horari extraescolar, des de l’Educació
Infantil (P4) fins a Batxillerat i Cicles Formatius. En grups reduïts i agrupats per
nivells, els alumnes tenen l’oportunitat de millorar la seva competència
lingüística en aquesta llengua, acompanyats per professors nadius. Aquests,
coordinats amb el nostre centre, vetllen per l’aprenentatge actiu de l’anglès,
també impulsant i fomentant els objectius del nostre Projecte Educatiu. Amb
els més petits, el contacte amb l’anglès es fa mitjançant activitats manuals,
cançons, contes, jocs etc. En la immersió en l’anglès, ens apropem al seu
món. Amb els alumnes més grans, per avaluar la millora en la competència de
la llengua anglesa, segons el marc comú de referència europeu, animem i
preparem els nostres alumnes a superar les proves dels diferents nivells de les
acreditacions de la Universitat de Cambridge; tant Young Learners (alumnes
d’Educació Primària), com Key English Test, Preliminary EN-glish Test i First
Certificate in English (alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).

ESO, Batxillerat i
Formació Professional
15  ( matrícula

GrupS

Coordinació:

Meritxell Aguilà

alumnes
de P4 fins a
2n de Batx.
i Cicles Formatius
dates
Del 3 d’octubre
al 21 de juny
quotes
P4/P5/Primària
15  ( matrícula
alumnes nous)

La matrícula no inclou
el material didàctic

alumnes nous)

La matrícula no inclou
el material didàctic

270  ( trimestre)

A

 Alumnes de

P4 a 6è d’EP

 Dimarts i dijous
de 13:50 a 14:50 h
(2 hores/set.)

GrupS

B

 Alumnes de

1r i 2n d’ESO

 Dilluns i dimecres
de 17:00 a 18:30 h
(3 hores/set.)

GrupS

C

 Alumnes de

3r i 4t d’ESO, 1r i 2n Batx.
i Formació Professional

 Dilluns de 17:00 a 18:30 h
i dimecres de 15:00 a 16:30 h
(3 hores/set.)

NOTA: Els alumnes a partir de 3r d’ESO els agruparem per nivell. Per aquest motiu el
dilluns 26 de setembre a les 17 h es farà una prova, els alumnes es trobaran amb els
mestres a la porta principal de l’escola.

