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ACTIVITAT D’ANGLÈS CURS 2013-2014 
 
 
Benvolgudes Famílies, 
 
Aquesta activitat s’ofereix mitjançant professorat de l’escola d’idiomes “Món Idiomes” 
amb seu a Terrassa i més de 10 anys d’ensenyament d’idiomes. Aquesta escola 
d’idiomes està present a 9 escoles de la nostre ciutat fent extraescolars. El personal 
docent està titulat i qualificat i té una extensa experiència. 
  
L’objectiu únic és que els alumnes s’integrin en un ambient 100% de parla anglesa 
durant l’activitat. Per motivar l’alumne a aprendre aquest idioma, es fan unes classes 
molt dinàmiques, fent èmfasi (depenent de l’edat) en el listening, writing, reading i 
speaking. El vocabulari està relacionat amb històries, cançons, jocs que estimulen la 
imaginació de l’alumnat i la seva participació. 
 
Els grups són reduïts , d’entre 7 i 11 nens per grup, per poder tenir un tracte més 
personalitzat amb l’alumne. 
 
Es faran avaluacions trimestrals: per Nadal, Setmana Santa i Juny per finalitzar el 
curs. D’aquesta manera els pares sempre coneixen l’evolució dels seus fills en aquesta 
activitat. Al final de curs se’ls farà entrega d’un diploma. 
 
 
 
Cursos, dies i horari 
 
Grup 

o 1er i 2on, classes d’aprenentatge inicial de la llengua anglesa. 
 
o Dia: dimarts 

 
o Horari: 16,30h a 17.45h, els alumnes disposen de 10 minuts per berenar. Es 

recomana portar quelcom petit, que pugui menjar el nen/a en 10 minuts, per 
no endarrerir l’inici de la classe. No es poden portar sucs, ni batuts, ni 
llaminadures. 

Grup 
o 3r, 4t, 5è i 6è, classes d’aprenentatge inicial de la llengua anglesa. 
 
o Dia: dimecres 
 
o Horari: 12,30h a 13.30h.  

 
Preu activitat anglès:  
 
Matrícula i material per tot el curs: 59€ pagament únic al moment de la inscripció. 
Aquest pagament s’haurà de fer mitjançant un ingrés al compte de l’AMPA següent: 
 
 BBVA 0182-8106-42-0201558411  
 
Pagaments mensuals de 29,50€ que seran carregats en compte per l’empresa Mon 
Idiomes el dia 5 de cada mes (d’octubre al maig). Es cobrarà la part proporcional de 
setembre en el rebut d’octubre. 
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MOLT IMPORTANT: la devolució del rebut tindrà un recàrrec per part de Mon 
Idiomes de 10€ en concepte de despeses per cada devolució, que haurà 
d’assumir la família, l’AMPA no es responsabilitzarà de cap devolució, donat 
que no és qui gestiona aquest cobraments. 
Si es deixa de pagar la quota, s’haurà de deixar de fer l’activitat. Si us voleu donar de 
baixa s’haurà d’avisar a l’AMPA abans de començar el mes i com a màxim el dia 26 del 
mes anterior. 
 
 
 
Documentació per fer l’Inscripció  
 

o Fitxa d’inscripció emplenada 
o Fotocòpia targeta sanitària del nen/a 
o Comprovant d’ingrés al compte de l’AMPA de l’import de la matrícula (59€). 
o Al setembre es farà efectiva la inscripció un cop entregada la fitxa i 

comprovant de pagament de soci de l’AMPA. 
Tota aquesta documentació es podrà dipositar a la bústia de l’AMPA, portar-la 
personalment durant els dies i horaris indicats, o bé enviant-los per correu 
electrònic a l’adreça extraescolars@enxaneta.org i posteriorment portant els 
originals. 

 
Terminis d’inscripció i reserva de plaça 
 

- De l’11 al 18 de Juny de 16,30h a 18,00h a la Sala de l’AMPA 
- Del 3 al 5 de Setembre de 9,00h a 13,00h i de 15,00h a 18,00h a la Sala de 

l’AMPA. 
 
Llistes definitives 
 
Les llistes definitives amb els inscrits i admesos es penjaran el dia 12 de setembre a 
les cartelleres de l’AMPA  i de l’edifici de l’entrada de l’Avinguda Béjar (entrada edifici 
P4/P5). 
 


