walking together

Apreciats pares,
A SALT IDIOMES sabem que el futur dels nostres fills requerirà un bon domini de l’anglès, per això és important
triar una acadèmia professional, que complementi l’ensenyament que es dóna a les escoles.I tot amb la
comoditat que representa fer les classes sense haver de sortir de les vostres instal·lacions.
Escollir-nos és confiar en:





Més de 25 anys dedicats a l’ensenyament d’idiomes de qualitat.
Especialistes en la formació de llengües estrangeres.
La preparació dels nens per assolir, a l'adolescència, els títols de FirstCertificate o Advanced.
L'opinió de més de 15 escoles del Vallès on impartim el nostre projecte educatiu.

Basem tot el nostre ensenyament en una Metodologia Comunicativa, on donem la màxima importància al
desenvolupament de les destreses orals. Ensenyem a Parlar i Entendre l’idioma.
Per això un any més, aprofitem per agrair-vos la vostra confiança.
Amb SALT IDIOMES, tot són avantatges:
 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: mínim 7 alumnes i màxim 12 alumnes per grup.
 Elaborem programes a mida segons el nivell i edat dels alumnes.
 Realitzem informes trimestrals de progrés i entrevistes amb els pares al Desembre i al Maig.
 Introduïm a les classes les noves tecnologies, per fer un ús pedagògic.
Aquestes són les propostes de preus i horaris pel pròxim curs 2018-2019:
Horaris:

Curs

Dia

Horari

Preu

Material

P4 i p5
1r a 6è

Dimarts
Dilluns i dimecres

16:45 a 18:15
16:45 a 18:15

42 €
77 €

30 € (aprox)
50€ (aprox)

Els grups es formaran depenent del nivell i el número de nens apuntats a l’activitat
Les inscripcions per aquesta extraescolar es faran només al Juny (els grups quedaràn tancats llavors)

Els alumnes nous que vulguin fer anglès el proper curs podran realitzar una entrevista per valorar el seu nivell el
Dijous 7 de Juny de 13.30 a 14.30 o el Divendres 8 de Juny de 16.45 a 17.45 a la vostra escola. Per confirmar
l’hora, si us plau envieu un mail a beatriz@saltidiomes.com abans del divendres 1 Juny amb les següents dades:
Nom del nen/a .................................................
Curs que farà l’any vinent ...............................
Dia i hora triat per fer l’entrevista ..................

Atentament, Beatriz Dueñas
Cap d’estudis d’Infantil i Primària SALT idiomes

Nom del pare /mare / tutor ................................
Telèfon de contacte ...........................................

