GRUPS REDUÏTS I HOMOGENIS (8 -12 alumnes)
SEGUIMENT PERSONALITZAT DE L’ALUMNAT I PROVES DE
NIVELL PERIÒDIQUES
PROFESSORAT QUALIFICAT I AMB EXPERIÈNCIA
PRESÈNCIA PERIÒDICA D’UN AUXILIAR DE CONVERSA
NATIU
CERTIFICACIÓ DELS PROGRESSOS AMB EXÀMENS
OFICIALS (Cambridge English, DELF/DALF i Goethe Institut)
TUTORIES I INFORMES PEDAGÒGICS TRIMESTRALS
NEWSLETTER MENSUAL
CALENDARI D’ESDEVENIMENTS ESPECIALS I PROGRAMA
COMPLEMENTARI: visionat de pel·lícules, tradicions i
festivitats, sortides al cinema…

ActividadesFormativas

CURS 2016-2017
Del 12 de setembre al 16 de juny

C/ Sant Elies 21, 2-1 08006 Barcelona
93 284 02 22 / catalunya@activa.org
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ANGLÈS, FRANCÈS
i ALEMANY

ActivaRedes

Per a alumnes d’infantil, primària, ESO,
batxillerat i adults

FRANCÈS

L’Escola d’Idiomes Shalom-Activa és un projecte
d’ensenyament de llengües estrangeres en horari
extraescolar. S’ofereixen els següents idiomes:
ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY.
Els i les alumnes que hi participin tindran la possibilitat de
millorar el seu nivell d’idiomes en grups reduïts i de
certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials de
Cambridge English, DELF/DALF i el Goethe Institut.
GOETHE-INSTITUT

ANGLÈS
E. Infantil – Opció A
E. Infantil – Opció B
1r primària (starters)
2n primària (starters)
3r i 4t primària (movers)
5è i 6è primària (flyers)
Batxillerat 1r any FIRST
Batxillerat 2n any FIRST
Adults - conversa

Dies

Horaris

Quota

dl. i dc.
dt. i dj.
dt. i dj.
dl. i dc.
dl. i dc.
dt. i dj.
dj.
dt. o dj.
dl. i dc.

17:00 h – 18:00 h
17:00 h – 18:00 h
17:00 h – 18:00 h
17:00 h – 18:00 h
17:00 h – 18:00 h
17:00 h – 18:00 h
15:30 h – 17:30 h
15:30 h – 17:30 h
18:15 h – 19:15 h

53 €
53 €
53 €
53 €
53 €
53 €
60 €
60 €
60 €

INFANTIL: Aprenentatge a través del joc, la música i els contes.
L’objectiu és el de consolidar el vocabulari i les expressions i
sobretot desenvolupar la capacitat comunicativa dels nens i nenes
tant a nivell de comprensió com d’expressió oral.
PRIMÀRIA: Exàmens de Cambridge English de 1r de primària en
endavant. Els alumnes de primer cicle, a més a més, treballaran
amb LEGO learn to learn.
ESO: La preparació d’exàmens de Cambridge a secundària es fa
dins el projecte d’activitat complementària del col·legi ESOL
CAMBRIDGE. Preparem els alumnes per a l’A2 (KEY) i B1 (PET). Més
informació al web de l’escola.
BATXILLERAT: preparació per a l’examen del B2 (First Certificate).
ADULTS: Practicarem l’anglès parlant de tot tipus de temes d’actualitat!
Fes la prova de nivell a www.activa.org amb Cambridge ESOL.

3r i 4t primària
5è i 6è primària
1r i 2n ESO
3r i 4t ESO
Batxillerat

ALEMANY
3r i 4t primària
5è i 6è primària
1r i 2n ESO
3r i 4t ESO
Batxillerat

Dies

dt. i dj.
dl. i dc.
dl. i dc.
dt. i dj.
dc.
Dies

dt. i dj.
dl. i dc.
dl. i dc.
dt. i dj.
dc.

Horaris

17:00 h –
17:00 h –
17:35 h –
17:35 h –
15:30 h –

18:00 h
18:00 h
18:35 h
18:35 h
17:30 h

Horaris

17:00 h –
17:00 h –
17:35 h –
17:35 h –
15:30 h –

Quota

53 €
53 €
60 €
60 €
60 €
Quota

18:00 h
18:00 h
18:35 h
18:35 h
17:30 h

53 €
53 €
60 €
60 €
60 €

A partir de 3r de primària, s’ofereix la possibilitat als alumnes
d’iniciar-se en l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera
(francès o alemany) amb l’objectiu de donar a conèixer els
fonaments bàsics de l’idioma a través d’activitats lúdiques i amb un
enfocament eminentment oral.
En funció de l’evolució i el nivell, els alumnes tindran la possibilitat
de presentar-se als exàmens oficials del Goethe Institut (alemany) o
DELF/DALF (francès).

REUNIÓ INFORMATIVA:
24 de MAIG a les 18:15h a la
sala de conferències (1r pis)
(servei de guarderia gratuït per a les famílies assistents)

INSCRIPCIÓ:
1. ENVIA LA BUTLLETA:

Omple el formulari d’inscripció que trobaràs a la
plataforma EDUC@MOS de l’escola i envia’l per correu
electrònic a: catalunya@activa.org
Assumpte del correu:
RENOVACIÓ SHALOM o INSCRIPCIÓ SHALOM

a. RENOVACIÓ del 25 de maig al 3 de juny:
(només alumnes actuals)

Tindràs la plaça garantida i 5€ de descompte en la
1a quota si renoves durant aquest període!
Només es pot renovar per la mateixa activitat que s’hagi cursat i
finalitzat el curs 15/16.

b.

ALTES NOVES: del 4 al 17 de juny

Si t’inscrius durant aquest període, tindràs 5€ de
descompte en la 1a quota!

2. PAGAMENT DE LA PRIMERA MENSUALITAT:

La quota corresponent al mes de setembre es carregarà
per domiciliació bancària el 15 de juliol.
Totes les inscripcions rebudes durant aquest període
tindran prioritat i es promourà el desdoblament de grups
per tal que el màxim d’alumnes pugui tenir plaça.

3. ALTES SETEMBRE: de l’1 al 7 de setembre

Període d’inscripció només per a les activitats amb places
disponibles.

FORMA DE PAGAMENT:
NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES
 És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar
l’activitat.
 La inscripció s’entén per cursos sencers (10 mensualitats). En cas
de voler causar baixa durant el curs, s’ha de comunicar i justificar
a Activa abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per tal de
no emetre rebut. L’import de la matrícula no serà retornat en cas
que l’alumne es doni de baixa.
 A partir del 15 de juliol, informarem sobre l’estat de les activitats
a través de la plataforma EDUC@MOS i als plafons informatius.
 ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups i activitats en
funció del número d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes
amb la finalitat de poder donar el millor servei.
 Les places són limitades i es reservaran per ordre d’inscripció.
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Domiciliació bancària dels rebuts el dia 5 de cada mes
(setembre i octubre es passaran a mitjans de mes).
MATRÍCULA: 50€ inclou tot el material i activitats
complementàries. La matrícula es cobrarà al SETEMBRE de
2016.

GAUDEIX DE FINS A UN 15% DE DESCOMPTE EN
LA QUOTA:
GERMANS: 5% per al 2n fill, 10% per al 3r fill i
següents.
MÚLTIPLES ACTIVITATS: 5% per a la 2a activitat i
següents (aplicable a les activitats de menor cost)

Descomptes acumulables. Aplicables a totes les
mensualitats/quotes trimestrals de les activitats
extraescolars i de l’Escola d’Idiomes.

