
        

 

 

Terrassa, abril 2014         
 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR TAULA RODONA: CURSOS  D’ANGLÈS 2014-15 
 

Apreciats pares, 
 
Ja fa uns anys que SALT Idiomes i l’AMPA vam posar en marxa una nova activitat extraescolar de cursos d’anglès.  
Valorant l’experiència del curs 2013-2014 hem cregut oportú tornar a posar-nos en contacte amb vosaltres per 
recordar-vos els horaris i preus d’aquesta activitat pel curs 2014-2015. 
 
Les classes es faran formant grups amb un màxim de 12 alumnes per grup i un mínim de 7.  Cada grup seguirà un 
programa a mida segons el nivell i l’edat dels alumnes, dissenyat i supervisat per la cap d’estudis de l’àrea infantil. 
Cada trimestre els pares rebran a casa un informe detallat sobre el progrés del seu fill/a  i podran entrevistar-se amb 
el seu professor/a. 
 
Horaris: 

• Alumnes de 1r fins a 6é: dilluns i dimecres de 16:45 a 18:15,  o dimarts i dijous de 16:45 a 18:15 hores. 
 

Preus: 
 
Matrícula: gratuïta. 
 
Mensualitat:     
- 76,00€  per alumne, per tres hores a la setmana d’octubre a juny. 

 
A fi de poder organitzar els grups de cara al curs 2014-2015 farem servir el mateix sistema del curs passat: 
  

 Els nostres alumnes d’aquest any rebran a classe un formulari de matrícula pel curs 2014-2015, aquells que 
desitgin continuar amb el curs d’anglès el pròxim any només cal que firmin el formulari. L’hauran de retornar 
al seu mestre abans del 6 de juny. 
 

 Els alumnes nous que vulguin fer anglès el proper curs podran realitzar una entrevista per valorar el seu 
nivell, els dies 2 i 4 de juny de 13:30 a 14:30 o el 3 de juny de 16:45 a 17:45. Per confirmar l’hora de 
l’entrevista, si us plau doneu la butlleta adjunta a la Belén Guillén (responsable de les extraescolars a 
Taula Rodona). 

 
En cas que l’horari proposat no us anés bé, si us plau procediu a poseu-vos en contacte amb la Beatriz Dueñas  al 
93 785 46 84 i mirarem d’arranjar l’entrevista per un altre moment. 

 
Atentament, 
 
Beatriz Dueñas 
Cap d’estudis d’Infantil i Primària 
SALT idiomes 
 
beatriz@saltidiomes.com 
 
 
 



        

 

 

 
 

 
 
 

IMPORTANT 
Salt Idiomes és responsable de la pre‐inscripció i posterior inscripció dels 
alumnes als cursos d’anglès extraescolar, és per aquest motiu que com a 
excepció es passa la informació d’aquesta activitat ara abans de final de 
curs. 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Si  us plau, ompliu i feu arribar la butlleta a la Belén Guillén abans del  31 de maig. 

 
 
ANGLÈS EXTRAESCOLAR  SALT idiomes 
Nom del nen 
 

Curs que farà l’any vinent 
 

Dia i hora per la prova de nivell 
(encercleu) 

dilluns 2 juny 13.30‐14.30 
dimecres 4 juny 13.30‐14.30 
dimarts 3 juny 16.45‐17.45 
 

Nom pare/mare/tutor
 

Telèfon de contacte 
 

 


