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Arnau ANGLÈS EXTRAESCOLAR 2022-2023
INSTITUT ARNAU CADELL
Descripció de l’activitat:
• Dues sessions setmanals d’una hora de durada cadascuna. Horari: dilluns i
dimecres o dimarts i dijous de 15.30 a 16.30h, segons el nivell.
• Els grups es confeccionaran tenint en compte el nivell d’anglès dels alumnes. Els
alumnes nous hauran de fer una prova de nivell el dimarts 13 de setembre a les
15.30 al mateix institut.
• Les classes començaran a l'octubre i acabaran al mes de juny, coincidint amb el
calendari lectiu del centre.
• El preu de l’activitat és de 165€ per trimestre. El pagament es realitzarà per rebut
domiciliat a l’inici de cada trimestre. El preu inclou tot el material pedagògic tret
del llibre de text, que se us comunicarà el títol i el preu un cop s’hagin format els
grups (preu orientatiu del llibre al voltant dels 30€).
• Les inscripcions es podran fer des del moment de la matrícula fins al 16 de
setembre, lliurant el full d’inscripció emplenat a secretaria o enviant-lo per mail a:
info@learning-s-cool.com. Les places són limitades i es té en compte l’ordre
d’inscripció.
• La baixa de l’activitat s’haurà de tramitar en el canvi de trimestre per escrit al
correu electrònic info@learning-s-cool.com, 10 dies abans d’acabar el trimestre.

Metodologia:
• L’objectiu principal dels cursos és que els alumnes millorin la seva competència
comunicativa en llengua anglesa. Es treballaran tots els aspectes de la llengua,
tant la comprensió com l'expressió oral i escrita. Es potenciarà al màxim l’expressió
oral dels alumnes en llengua anglesa.
• Es prepararà els alumnes per a presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de
Cambridge (Key English Test, Preliminary English Test i First Certificate) quan aquests
hagin assolit el nivell d’anglès suficient. La presentació a aquests exàmens serà
opcional. Abans de la convocatòria dels exàmens, es farà una reunió informativa
per tal d’explicar en detall les característiques d’aquestes proves oficials, les taxes i
les dates.
• Informe individualitzat a finals del primer i tercer trimestre amb informació sobre el
grau d’assoliment d’objectius de l’alumne.
• Comunicació a les famílies de les faltes d’assistència dels alumnes o bé qualsevol
altre aspecte que sigui necessari.

