
        

 

 

Terrassa, maig 2015         
 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR TAULA RODONA: CURSOS  D’ANGLÈS 2015-16 
 

Apreciats pares, 
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de les característiques, horaris i preus pel curs 2015-2016 de 
la nostra activitat: anglès extraescolar. 
 
 Per què triar Salt Idiomes? 

• Els nostres professors són especialitzats en l’ensenyament de l’anglès a nens i treballen coordinats per una 
Cap d’Estudis amb més de 10 anys d’experiència. 

• Els nostres grups són reduïts: màxim 12 alumnes per grup. 
• Elaborem programes a mida segons el nivell i edat dels alumnes. 
• Realitzem informes de progrés i entrevistes amb els pares trimestralment. 

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

Es formaran els grups tenint en compte els diferents nivells i el número de nens 
 

Preus: 
 
Matricula:  gratuïta. 

Material:  48€ (aprox) 

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 2015-2016 farem servir el següent sistema: 
  

 Els nostres alumnes d’aquest any rebran a classe un formulari de matrícula pel curs 2015-2016. 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 25 de maig. 
 

 Els alumnes nous que vulguin fer anglès el proper curs podran realitzar una entrevista per valorar el seu 
nivell, els dies 18  de maig de 13:30 a 14:30 o el 21 de maig de 16:45 a 17:45. Per confirmar l’hora 
de l’entrevista, si us plau envieu un mail abans del 14 de maig  a celiamonne@hotmail.com amb les 
següents dades: 
 
Nom del nen 
Curs que farà l’any vinent 
Dia i hora triat per fer l’entrevista 

Nom pare/mare/tutor 
Telèfon de contacte 

 
En cas que l’horari proposat no us anés bé, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres  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 


