
                                                                    
 
 
                                                                 

ANGLÈS EXTRAESCOLAR    Col·legi SAGRAT COR 
 

INFANTIL i PRIMÀRIA                               Curs 2013-2014 
 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS / METODOLOGIA 
Apostar per classes dinàmiques i actives on s’exigeix la participació dels nens, aprofitant la seva energia 

i creativitat.  

Desenvolupar la comprensió i l’expressió de l’anglès. 

Consolidar les estructures bàsiques i ampliar els temes de vocabulari.  

Promoure una actitud positiva i receptiva envers la llengua i la cultura anglesa així com conèixer els seus 

costums i tradicions. 

Oferir als alumnes dels CICLES MITJÀ i SUPERIOR la possibilitat de presentar-se als exàmens 

STARTERS, MOVERS i FLYERS elaborats per Cambridge English Language Assessment que forma 

part de la prestigiosa Universitat de Cambridge en el Regne Unit. Aquests exàmens es realitzen a 

Terrassa i són organitzats per International House. 
 

 CURS 
 

GRUPS 
(mín. 7 i máx. 12 alumnes) 

DIES 
 

HORARI 
 

INFANTIL 

2 hores setmanals 
P4+P5 EARLY LEARNERS  Dilluns i dimecres 13.45 a 14.45 

PRIMÀRIA (Cicle Inicial) 

2 hores setmanals 
1r i 2n 6+7 ANYS Dimarts i dijous 13.45 a 14.45 

PRIMÀRIA (Cicle Mitjà) 

2 hores setmanals 
3r i 4t 

JUVENIL BASE 
Dimarts i dijous 13.45 a 14.45 

STARTERS 

PRIMÀRIA (Cicle Superior) 

2 hores setmanals 
5è i 6è MOVERS Dilluns i dimecres 13.45 a 14.45 

PRIMÀRIA (Cicle Superior) 

2 hores setmanals 
5è i 6è FLYERS Dimarts i dijous 17.15 a 18.15 

 

PROVES DE NIVELL PER ALS ALUMNES DELS CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA:  

 A International House (carrer de La Rasa, 50) 

 Del 3 al 25 de juliol i a partir del 3 de setembre de 2013 

 De dilluns a dijous de 10.00 a 12.30 i de 16.00 a 19.30 i divendres de 10.00 a 12.30 i de 16.00 a 18.30 
 

MATRÍCULA 40 € 
Import a pagar en efectiu 

 a la recepció d’International House,  
en el moment de fer la inscripció 

QUOTA MENSUAL x 9 58 € Es cobrarà pel banc de l’1 al 10 de cada mes 

 

LLIBRES I MATERIAL DE SUPORT: Durant la primera setmana del curs cada alumne rebrà una llibreta i una 

carpeta on guardarà el seu llibre de text i els treballs que farà a classe. El preu del llibre s’abonarà juntament amb 

el rebut de la primera mensualitat. El cost aproximat serà de 40 €. 



                                                                    
 
 
 

 

REGLAMENT CURSOS EXTRAESCOLARS 
 

- INSCRIPCIÓ, PAGAMENTS I CONDICIONS: Les inscripcions es faran a la recepció d’International House, carrer de La 
Rasa, 50. S’haurà d’abonar la matrícula en el moment de fer la inscripció. Les quotes mensuals s’abonaran per 
domiciliació bancària de l’1 al 10 de cada mes. La inscripció serà oberta mentre hi hagin places disponibles. La Direcció 
es reserva el dret d’anul·lar qualsevol classe que no reuneixi la quantitat mínima d’alumnes establerta. Si no és possible 
traslladar els alumnes a un altre grup, els serà retornada la part de la quota pagada i no utilitzada.  
 
- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT: És important una assistència regular (mínim 75%) i la màxima puntualitat. En cas de 
no poder assistir a classe durant més de dos dies, preguem que els pares ho facin saber a la nostra Recepció.  
NOTA: La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència sigui llarga i no 
dóna dret a la devolució de la quota. 
 
- SISTEMA D’AVALUACIÓ: El sistema d’avaluació és continu. Per tal que el professor pugui qualificar el progrés que ha 
fet l’alumne, és imprescindible la màxima assistència i participació durant tot el curs.  
 
- CANVIS DE GRUP: La Direcció de l’escola es reserva el dret de canviar de grup un alumne si hi ha motius pedagògics 
que ho aconsellen i si ho recomanen el Professor i el Cap d’Estudis. 
 
- PROFESSORAT: Ja sigui per motius pedagògics o per altres causes excepcionals, l’escola es reserva el dret de 
realitzar els canvis de professorat pertinents. 
 
- BAIXES: ELS PARES DE L’ALUMNE/A QUE EN QUALSEVOL MOMENT DEL CURS ESCOLAR NO PUGUI 
CONTINUAR ASSISTINT A CLASSE HO HAURÀN DE COMUNICAR A LA SECRETARIA/RECEPCIÓ DE L’ESCOLA 
PER TAL DE DONAR-LO DE BAIXA DEL CURS ON ESTÀ MATRICULAT/DA, AMB UN MÍNIM DE 15 DIES 
D’ANTELACIÓ I NOMÉS FINS EL DIA 30 D’ABRIL. A PARTIR D’AQUEST DIA NO S’ACCEPTARÀ CAP BAIXA. AL 
DONAR-SE DE BAIXA CAL ESTAR AL CORRENT DELS PAGAMENTS. NO ES RETORNARÀ LA QUOTA JA 
PAGADA. 
La Direcció es reserva el dret a donar de baixa (i disposar de la seva plaça) tot alumne que hagi faltat a classe 2 
setmanes seguides sense avisar a Secretaria/Recepció i que no hagi abonat la quota corresponent. Tot i això, aquesta 
mesura no es pren de manera automàtica, per a la qual cosa insistim que cal comunicar expressament la intenció de 
donar-se de baixa. 
 
 
- EL FET D’INSCRIURE’S SUPOSA LA CONFORMITAT AMB LES CONDICIONS AQUÍ EXPOSADES. 
 
 

 

Horari de Secretaria/Recepció: de dilluns a dijous de 09.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.45 i divendres de 09.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 
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