Barcelona, juliol de 2021

ANGLÈS EXTRAESCOLAR
Benvolguts pares:
Us detallem informació sobre l’activitat extraescolar d’idiomes que, com l’any passat, impartirà a l’escola la
Institució Cultural del CIC.
1. Sol·licitud i inscripcions:

Per a formalitzar la inscripció heu d’enviar un correu amb els documents
que us adjuntem degudament complimentats directament al CIC:
jsubirachs@idiomes.iccic.edu (abans de l’11 de setembre).
Tots els grups estan condicionats a un nombre mínim d’inscrits (grups de
8 a 15 places). A infantil els grups no podran ser de més de 8 nens.
Han de tornar a fer la inscripció:

1.a) Alumnes que feien anglès l’any passat:
No caldrà que passin prova de nivell.
1.b) Alumnes de nova inscripció:

Han de fer la inscripció i, si és el cas, la corresponent prova de nivell.

2. Grups:

De P3 a 6è d’EP els grups es distribueixen per edats.
De 1r d’ESO en endavant els grups són per nivells de coneixements
(determinats per les proves de nivell).

3. Proves de nivell:

Les proves de nivell es faran a l’escola el dimecres 15 de setembre en els
següents horaris (entrada per Diputació/Bailèn):
ESO i Batxillerat: 15’30 hores

4. Examen de recuperació:

A l’escola, dimecres 15 de setembre a les 15’30 hores.

5. Horaris dels grups:

Tindran lloc en les següents franges horàries:
 Infantil:
o dimarts i dijous de 17’00 a 18’00 hores
 Primària:
o (de 1r i 2n) dilluns, dimecres i divendres de 13’45 a 14’30 h.
o (de 3r a 6è) dilluns, dimecres i divendres de 13’00 a 13’45 h.
 ESO i Batxillerat:
o dimecres de 15’30 a 17’30 hores

6. Durada:

Els cursos comencen el dimecres 29 de setembre i acaben el 22 de juny.

7. Preu:

Quatre rebuts domiciliats d’import igual (octubre, desembre, febrer i
abril):
 de 187,00 € cadascun (de 1r a 4t d’EP)- inclou llibres de text
 de 184,50 € cadascun (Educació Infantil i de 5è d’EP en endavant)
 Els alumnes inscrits que no siguin del Sagrat Cor-Diputació pagaran
un suplement de 116 €.

Cordialment,
La Direcció
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Metodologia

 Metodologies específiques (en funció de cada edat)

1. Desenvolupament
de competències
bàsiques



Comprensió oral.



Comprensió escrita.



Expressió oral.



Expressió escrita.



2. Avaluació
continuada i
formativa

3. Serveis

Adquisició de la
llengua com a procés
acumulatiu.









Tècniques de comunicació interactiva en l’idioma d’estudi.
Tècniques de comprensió lectora.
Exercicis estructurals (orals i escrits).
Tècniques d'adquisició i reutilització de les estructures
treballades a classe.
Exercicis de creació lingüística en grups.
Immersió lingüística (vídeo, cintes cassettes, ordinadors,
etc).
Treball per projectes en clau de
simulació global.

 Eines per a l'avaluació







Desenvolupament
progressiu de les
competències
bàsiques.



complementaris




Observació de l'estudiant.
Estratègies preguntes-respostes.
Exercicis estructurals i produccions escrites.
Presentació de treballs i projectes.
Test avaluació final corregit pel coordinador de nivell
per tal de potenciar l'objectivitat i garantir
l'homogeneïtat dels nivells.

Web amb informació de l'Escola, adreces d'interès i complements per a
les classes.
Mediateca amb servei de préstec de DVD i llibres de lectura adaptats a
cada nivell.
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