Tarragona, setembre de 2019

Benvolguda família,

Ja hem iniciat aquest curs 2019/2020 carregat de projectes i d’estones que volem compartir
amb tots vosaltres. Aquest curs 2019/2020 serà el quart any que l’Esit Language School
ofereix el servei d’anglès extraescolar a l’escola i estem molt satisfets dels resultats i de la
participació rebuda fins al moment.
Els nostres professors i professores estan molt contents i il·lusionats per començar aquest
nou curs. Recordem que el sistema pedagògic de l’Esit Language School està basat en el
desenvolupament de les competències de speaking, use of English, reading and
comprehension, listening i real life skills des d’activitats diverses, experiències de la vida
quotidiana, el joc i les manualitats. Tot això fa que l’adquisició de la llengua es doni d’una
manera més natural i els alumnes vegin la utilitat d’aprendre l’anglès.
Aquest curs l’Esit LS ofereix el servei d’anglès extraescolar a l’escola Sant Pau Apòstol, vam
obrir el període de preinscripció al maig però us recordem que haurieu de fer-nos arribar les
butlletes d’inscripció abans del proper 20 de setembre a l’escola per tal de poder organitzar
el més ràpid possible els grups. Podeu fer arribar les butlletes a la consergeria del centre o a
la coordinadora de centre de l’Esit LS: Mireia Massana. El proper 27 de setembre a les
17:30h oferirem una reunió explicativa de l’Esit language i la seva metodologia, al teatre 
de
l’escola.
A continuació us detallem els grups oferts, un breu resum del que es farà a cada grup, les
quotes i punts a tenir en compte. Com a novetat, oferim tres grups d’Educació Infantil
separats:
GRUPS I HORARIS
Crawlers (Gatejadors)
P3 → 
Dilluns de 17 a 18:30

DESCRIPCIÓ

PREU

Introducció a l’anglès a través de jocs,
cançons, contes i manualitats tant dintre
com fora de l’aula.

ANUAL
327€
TRIMESTRAL

P4 → 
Dilluns de 17 a 18:30

Walkers (Caminadors)
P5 → 
Dilluns de 17 a 18:30

Runners (Corredors)
1r de Primària
2n de Primària

109€

Adquisició de l’anglès a través de jocs,
cançons, contes i manualitats tant dintre
com fora de l’aula.
Els nens continuen aprenent la llengua de
manera essencialment lúdica i tenen un
primer contacte més acadèmic amb la
llengua.

Contacte amb la part escrita de l’anglès a
nivells bàsics i ampliació de les habilitats
orals sempre amb un component lúdic de
pes.

ANUAL

 327€
TRIMESTRAL
109€



ANUAL
513€

TRIMESTRAL
171€

Dimarts i dijous de 17 a 18
Jumpers (Saltadors)
3r i 4t de Primària
Dimarts i dijous de 17 a 18
(Grup únic)

Climbers (Escaladors)
5è i 6è de Primària
Dimarts i dijous de 17 a 18
(Grup únic)

KET
1r i 2n d’ESO
Dimarts i dijous de 17 a 18

PET / FCE
3r i 4t d’ESO

Ampliació les activitats de lectura i
escriptura (a través de les quals es
treballarà gramàtica bàsica) que es
reforçaran amb activitats orals de caire
engrescador.
En aquest nivell comencem a preparar als
alumnes per als exàmens de Cambridge
pensats per als més joves.
Consolidació de vocabulari i estructures
més complexes tant a nivell escrit com
oral, amb exposició a situacions reals.
Comencem a assentar les estructures dels
exàmens de la Universitat de Cambridge, i
ens anem preparant per als exàmens
‘MOVERS’ o ‘FLYERS’
Reforç i ampliació de l’anglès curricular i
preparació per l’examen KET de
Cambridge. Èmfasi en l’anglès oral, que és
l’habilitat més difícil de treballar a l’aula
ordinària, i les habilitats d’escriptura i
lectura.
Reforç i ampliació de l’anglès curricular i
preparació per l’examen PET o First de
Cambridge. Èmfasi en l’anglès oral, que és
l’habilitat més difícil de treballar a l’aula

ANUAL


513€

TRIMESTRAL
171€



ANUAL
513€

TRIMESTRAL
171€

ANUAL
 513€
TRIMESTRAL
171€



ANUAL
513€

TRIMESTRAL

Dimarts i dijous de 17 a 18

ordinària, i les habilitats d’escriptura i
lectura.

171€

Punts a tenir en compte:
▪ Les classes començaran a l’octubre i acabaran al maig (inclòs).
▪ En la majoria de casos s’haurà d’adquirir un llibre que s’especificarà a principi de
curs, us el proporcionarem des de l’acadèmia i serà cobrat en la primera quota.
▪ Si en finalitzar el període d’inscripció no s’arriba a un mínim d’alumnes per a cada
grup, aquest no s’obrirà.
▪ Pels grups on es preparin exàmens oficials s’haurà de fer un test de nivell per
determinar el grup adequat.
▪ No s’admetrà el pagament de mitges quotes.
▪ Els fulletons d’inscripció també estan disponibles a consergeria i al web de l’escola.

Si teniu qualsevol dubte o pregunta podeu dirigir-vos a mi, la Sònia López (slopez@esit.cat
),
a la coordinadora de centre, la Mireia Massana (mireiamassana@colsantpau.com), o a la
consergeria del centre.
Salutacions cordials,

Sònia López Gil
Coordinadora ESit Language School

Inscripció a l’Esit Language School 2019-20

Nom del pare/mare/tutor/a:
Nom de l’alumne/a:
Curs que farà el curs 2019/2020:

Grup al qual es vol inscriure:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

E-mail (IMPORTANT):

Si l’alumne/a pateix cap al·lèrgia o intolerància, indiqui-la: ____________________
___________________________________________________________________
Autoritza que l’alumne/a aparegui en imatges/vídeos a les xarxes socials/web de
l’escola?

SÍ

NO

Indiqui quin tipus de pagament desitja realitzar:

ANUAL

TRIMESTRAL

Signatura:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE

COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA (ESIT LANGUAGE SCHOOL)

FINALITAT

Inscripció a l’activitat extraescolar d’anglès.

LEGITIMACIÓ

El tractament és necessari per l’execució d’un contracte del que l’interessat és part o per l’aplicació a petició
d’aquestes mesures precontractuals. El tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. L’interessat presta el seu consentiment per una o vàries finalitats
específiques.

DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers, tret obligació legal.

DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, pels mitjans establerts.

