INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
MATRÍCULA: 50 € - inclou
tot el material i activitats
complementàries.
•

INSCRIPCIÓ del 20 de juny
al 20 de setembre de 2014.
Entregueu la butlleta
d’inscripció a porteria.

Les places s’adjudicaran per
rigorós ordre d’inscripció. Els
grups es tancaran amb un
màxim de 12 alumnes.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Codi alumne

(Retalleu per aquí)

CAP AL
PLURILINGÜISME!

ESCOLA D’IDIOMES TERESIANES-GANDUXER curs 2014-15

ESCOLA D’IDIOMES TERESIANES-GANDUXER

(A omplir per ACTIVA)

catalunya@activa.org

Data de naixement: ….. /….. /………. CURS: ...…. (Classe) …….

 INFANTIL

 PRIMÀRIA

Domicili: ...........................................................................................................................................................................................................
Codi postal: .................................... Població: ............................... Província: ................................................................................................
Telèfon 1: ....................................... Telèfon 2: .............................. Correu electrònic: ...................................................................................

HORA

Data:
Firma del pare/mare/tutor/a

Banc/Caixa: ................................................... Titular del compte: ............................................................... NIF: ............................................

DIES

Núm. de compte IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IDIOMES

Es possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies d’ús pedagògic destinades a la difusió educativa no comercial. En cas de no estar conforme, marqui la casella 
Firmant aquesta butlleta autoritzo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) cobri del compte estipulat més amunt les quotes de les activitats en què inscric el meu fill o la meva filla.
ACTIVA us informa que les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer d’aquesta entitat denominat Clientes Servicios Formación. També us informem que les dades dels alumnes s’incorporaran al
mateix fitxer. La finalitat de recollir aquestes dades és la gestió de la vostra relació com a client d’ACTIVA l’enviament d’informació que us pugui interessar, així com la prestació del servei als alumnes. La
informació recollida Clientes Servicios Formación només es comunicarà a l’Administració Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de pagament. Les informacions
personals dels alumnes mai no se cediran a terceres entitats. L’adreça de contacte serà Avinguda de Portugal número 37, 1r b, 26.001 de Logroño, on es podran exercir els drets d’accés, cancel·lació i
oposició previstos per la llei.

www.activa.org

CURS 2014 - 2015
93 284 02 22

ALEMANY
Els grups es formaran per ordre
d’inscripció. LES PLACES SÓN
LIMITADES!

1r cognom: ................................................... 2n cognom: ................................................. Nom: .................................................................

DADES DE L’ALUMNE/A

• INICI DE LES ACTIVITATS:
1 d’octubre de 2014.

ANGLÈS
• FORMA DE PAGAMENT:
quotes mensuals,
domiciliació bancària dels
rebuts. Les quotes es
cobraran el dia 5 de cada
mes. (La 1a quota i la
matrícula es cobraran la 1a
quinzena d’octubre.)

Butlleta d’inscripció -

•

CARACTERÍSTIQUES:
Æ Grups reduïts (8 a 12 alumnes)
L’Escola d’idiomes Teresianes-Ganduxer-ACTIVA és una escola de llengües establerta a les instal·lacions del
Centre Educatiu Teresianes-Ganduxer i està oberta als alumnes d’Educació infantil (P4 i P5) i primària. S’hi
ofereixen els idiomes següents: ANGLÈS i ALEMANY.
Els i les alumnes que participin a l’Escola d’idiomes Teresianes-Ganduxer-ACTIVA tindran la possibilitat de
millorar el nivell de la llengua escollida en grups reduïts i de certificar els seus progressos a través d’exàmens
oficials.

ANGLÈS
E. Infantil – P4 i P5

Dies

Horari

Quota

Dt. – Dj.

17:00 – 18:00h

55 €

Aprenentatge a través del joc, la música i els contes. L’objectiu
és el de consolidar el vocabulari i les expressions i sobretot
desenvolupar la capacitat comunicativa dels nens i nenes tant a
nivell de comprensió com d’expressió oral.

ANGLÈS

Dies

Horari

Quota

ALEMANY

Dies

Horari

Quota

E. Infantil – P4 i P5

Dt. – Dj.

17:00 – 18:00h

55 €

E. Primària – 1r 2n

Dt. – Dj.

17:15 – 18:15h

60 €

Introducció a la llengua amb activitats de caràcter lúdic. Treballem
amb l’objectiu de familiaritzar els alumnes amb la nova llengua.

ALEMANY

Dies

Horari

Quota

Dt. – Dj. 17:15 – 18:15h

60 €

E. Primària – 3r 4t

Dl. – Dc.

17:15 – 18:15h

60 €

Primària – 3r 4t

Dl. – Dc. 17:15 – 18:15h

60 €

E. Primària – 5è 6è

Dl. – Dc.

17:15 – 18:15h

60 €

E. Primària – 5è 6è

Dl. – Dc. 17:15 – 18:15h

60 €

Preparació d’Exàmens oficials del
Goethe Institut

A partir de primària es treballa amb dos objectius: naturalitzar
la llengua anglesa com a mitjà de comunicació habitual en
l’entorn de l’alumnat i començar a certificar els coneixements
adquirits mitjançant la realització d’exàmens oficials de
CAMBRIDGE ENGLISH.

l’alumnat i proves de nivell
Æ Material i programació específics per
a cada grup
Æ Esdeveniments periòdics
Æ Professorat qualificat i amb
experiència

E. Primària – 1r 2n

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Æ Seguiment personalitzat de

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Iniciació en l’aprenentatge d’una nova llengua estrangera, per a
conèixer els fonaments bàsics de l’idioma. Els alumnes que
arribin al nivell desitjable podran certificar els seus
coneixements mitjançant els exàmens oficials.

Æ Presència periòdica d’un auxiliar de
conversa natiu
Æ Tutories amb les famílies
Æ Newsletter mensual
Æ Exàmens oficials (a partir de 3r de
primària)

NORMATIVA I FUNCIONAMENT:
∗

Totes les activitats tenen una matrícula de 50€. L’import no serà retornat en cas que l’alumne/a es doni de baixa.

∗

El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts es carregaran el dia 5 de cada mes.

∗

Les classes començaran l’1 d’octubre de 2014 i acabaran el 31 de maig de 2015. Es desenvoluparan segons el calendari escolar.

∗

És necessari arribar al mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar l’activitat. Les places es reservaran per ordre d’inscripció.

∗

La inscripció s’entén per cursos sencers (d’octubre a maig). En cas de voler causar baixa a una activitat s’ha de comunicar
exclusivament a ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

∗

L’assistència a les classes és obligatòria. En cas de no poder assistir a l’activitat cal justificar l’absència.

REUNIÓ INFORMATIVA:
Nova convocatòria a principi del
curs 2015/16.

