A Kids&Us l’anglès comença a partir del primer any de vida. Per què?
Creiem que en cada nen hi ha un potencial infinit. En el cas del llenguatge,
«el nen, en néixer, està preparat per al llenguatge com ho està un ocell per
volar». Si el procés d'adquisició de la llengua materna s'inicia en el moment
en què el nen comença a escoltar-la, per què hauríem d'esperar a exposarlo a una segona o tercera llengua si el que pretenem és que desenvolupi una bona competència?
Kids&Us utilitza una metodologia d'aprenentatge de l'anglès basada en el procés natural d'adquisició de la
llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. Amb el mètode
Kids&Us els nostres alumnes seran exposats a la nova llengua d’una manera global, sense restriccions però
amb situacions i contextos adaptats a la seva edat.
Els nostres cursos i personatges
Amb el mètode Kids&Us els nens i nenes, des del seu primer any de vida i fins als 18 anys, creixen
acompanyats dels nostres personatges amb els quals s'identifiquen i creen una complicitat que determinarà
el camí del seu aprenentatge, no només de l'idioma, sinó també d'una manera oberta i imaginativa de veure
i entendre el món. A partir de jocs, contes, cançons o danses fan una immersió lingüística total en la que
s’aprofita tota la seva capacitat d’aprenentatge.
Les nostres classes es caracteritzen per oferir:
• Immersió lingüística total (classes 100% en anglès)
• Aprenentatge global de l’idioma
• Classes dinàmiques, actives i engrescadores, adequades a cada edat
• Grups reduïts (màxim 8 nens per classe)
• Contes, cançons i material inèdit
• Professors formats especialment per a impartir classe amb el mètode Kids&Us
A l’escola Provençals oferim les classes d’anglès Kids&Us pel proper curs 2016-2017 als nens i nenes a
partir de P3. Els alumnes vindran a classe 1 dia a la setmana a les pròpies instal·lacions de l’escola en horari
de migdia.
Speaking Corner
Els nostres cursos per alumnes de 3er a 6è fan èmfasi en l’aprenentatge de la llengua anglesa oral a través
de diferents activitats dinàmiques i motivadores on els nens i nenes hauran de fer servir la seva autonomia
i imaginació per parlar en anglès. Darrera de cada activitat oral hi haurà un treball gramatical intens sempre
tenint en compte les necessitats de cada nivell. Abans de començar l’activitat els nens i nenes faran una
prova per poder agrupar-los per nivell.
Informar-vos que a partir del proper curs 2017/2018, la oferta actual dels grups de conversa de 3r fins a 6è
s’anirà reduint paulatinament en un curs. Així doncs, pel curs 2017/18 l'activitat de conversa només
s'ofertarà de 4t fins a 6è i així successivament. Per tant, si el vostre fill/a està cursant 2n de primària aquest
curs escolar 2016/2017 encara hi sou a temps d’endinsar-vos a la metodologia Kids&Us ja que es troben en
l’edat màxima per accedir directament al mètode.
Inscripcions curs escolar 2016/2017
- El període d’inscripcions serà de l’1 de Maig al 10 de juny (ambdós inclosos)
- El full d’inscripció es podrà recollir a l’AFA o descarregar-lo del blog de l’AFA.
- La inscripció es podrà entregar al personal de Kids&Us que estarà a l’escola dimecres i divendres de 16 a
17h (de l’1 de maig al 10 de juny), o bé portar-lo a Kids&Us.
- L’import del material s’abonarà durant el mes de juny (domiciliat).
- Els horaris definitius s’enviaran a les famílies abans de començar les classes
- És imprescindible haver realitzat el pagament anual de la cuota de l’AFA
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Les classes es realitzaran durant tot el període lectiu de l’escola. Si hi ha excursions/colònies es recuperaran
les classes.
En acabar els nivells ofertats a Provençals els alumnes tindran un període prioritari per rematricular a
PobleNou o Sant Martí, sempre que hi hagi mínim d’alumnes per grup.
Preus:
NIVELL
Sam
Emma
Oliver
Marcia
Pam&Paul
Ben&Brenda
Animal Planet 1
Animal Planet 2
Classes de conversa

CURS ESCOLAR
Kids&Us

HORARI

CUOTA

Material

60minuts/setmana

56€/mes

65€

2 classes de 45min

79€/mes

65€

2 classes d’1 hora

89€/mes

75€

2 classes de 45min

62€/mes

----

No Kids

P3
P3
P4 i P5
P4 i P5
P5 - 1er
1er i 2on
1er - 2on
2on - 3er
3er - 4art
4art - 5è
5è - 6è
A PARTIR DE 3er
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