
Escola

Provençals

Som Play and Learn, una acadèmia d'anglès dissenyada per a
nens a partir d'un any. Seguint el model d'educació finlandès i

la seva idea que totes aquelles coses que s'aprenen sense
diversió s'obliden ràpid, creem situacions variades, on els

alumnes es diverteixen i juguen usant sempre l'anglès com a
llengua vehicular.

La nostra metodologia

Hem creat una metodologia pròpia on posem a l'alumne com a protagonista del seu
propi aprenentatge, tenint un paper actiu i participatiu a les classes. Els hi oferim les
eines necessàries per treballar i millorar les habilitats lingüístiques necessàries per
dominar la llengua anglesa.

La nostra proposta

Classes d'anglès des de P3 a 6è de Primària.

- Educació Infantil: 1h/ setmana
Dilluns de  16.30 a 17.30
Mensualitat: 26€ 
Treballem l'escolta i l'oralitat, que és la manera natural d'adquirir la nostra primera
llengua. Creem situacions reals on aprenem vocabulari i expressions perquè ells més
endavant siguin capaces de modificar-les per tal de continuar expressant-se i
aprenent.

- Educació Primària: 2h/ setmana 
Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30
Mensualitat: 64€ -  Material: 30€/ curs 
Treballem les 4 habilitats lingüístiques necessàries per dominar qualsevol idioma:
writing, reading, listening i speaking, sent aquesta última on posem més èmfasi. 
En grups reduïts, treballarem mitjançant jocs i activitats lúdiques els nous continguts
per guanyar fluïdesa i confiança i que siguin capaços de fer front a situacions
variades on necessitin aplicar l'après.
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El nostre material

Tot el material i les planificacions ha estat creat per Play and Learn. Seguim un
currículum propi en espiral on hi ha, per a cada curs, uns objectius i uns continguts
d'aprenentatge a assolir. Ens basem en Cambridge i en els exàmens “Young
Learners”. 

El material d'Educació Primària és complementari a les classes, ha estat creat per
nosaltres i combina vocabulari, gramàtica, lectura i escolta.

Els nostres professors

Tenim un equip de professors estable i implicat que s'ha format  especialment per a
impartir les classes segons la metodologia Play and Learn. 

Organitzem formacions internes periòdiques per tal de garantir 
el correcte desenvolupament de la classes i per poder aplicar les 
últimes novetats en educació i anglès.

La relació amb les famílies

Organitzem una reunió grupal inicial perquè les famílies coneguin la nostra
metodologia, als professors i puguin preguntar-nos els seus dubtes. 

Durant el curs, fem avaluacions trimestrals i trucades telefòniques per comentar, de
forma més personal i individualitzada, el progrés de cada alumne i el seu ritme
d'aprenentatge.

playandlearn216@anglos.es 

www.jugaiapren.com

Els grups seran reduïts, entre 5 i 8 alumnes, i s'organitzaran per nivell. 
Es faran servir les pròpies instal·lacions de l'escola.
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