
 

 

 

Voleu que els vostres fills aprenguin anglès de forma diferent?  

Els agrada la música, el teatre, la jardineria o potser la cuina?  

Learning S Cool us proposa aprendre anglès  

alhora que els vostres fills fan allò que més els agrada. 

Juny 2017 

Benvolgudes famílies, 

Learning S Cool, empresa especialitzada en anglès extraescolars, ofereix els seus cursos a alumnes de l’Escola 

Bellaterra en el mateix centre.  

Pels nous alumnes, us expliquem que Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès a través de tallers 

interdisciplinaris. Els alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre. La temàtica dels tallers és diversa i 

pretén respondre a les necessitats i els interessos dels infants d’educació infantil i primària. En aquests tallers 

es crea una situació d’immersió lingüística on l’anglès forma part natural de l’entorn del nen. L’objectiu 

principal és que els infants aprenguin anglès alhora que amplien els seus coneixements, habilitats i destreses 

a través de la llengua anglesa.  

L’activitat va dirigida als nens i nenes de P4 a 6è. Les classes s’imparteixen 100% en anglès i són d’una hora 

setmanal. Podeu escollir entre l’horari de migdia (es concretaran els dies  al setembre un cop fetes les 

inscripcions) o  l’horari de tarda (16:30 a 17:45 h) que seguidament us detallem:  

-P4, P5 els dilluns o dimecres  -1r a 6è  els dilluns o dimarts  

Els alumnes de P4, tenen únicament disponible l’opció de tarda. El període d’inscripció a l’activitat és de l'1 

de juny al 22 de setembre. El preu és de 99 € trimestrals pels alumnes de migdia i 111 € trimestrals pels 

alumnes de tarda (servei d’acollida inclòs, 16:30 a 16:45 h, a on cada nen haurà de portar el seu berenar). 

El full d’inscripció us el podeu descarregar de la web de l’AMPA http://ampa.escolabellaterra.cat/serveis-

gestionats-per-ampa/activitats-extraescolars/ de l’apartat activitats, anglès. Per fer la inscripció a l’activitat, 

cal enviar a info@learning-s-cool.com la següent documentació degudament emplenada i signada: 

a) Formulari d’inscripció de Learning S Cool amb al·lèrgies, drets d’imatge i protecció de dades. 

b) Ordre de domiciliació bancària SEPA. 

c)  Justificant de pagament de l’entitat bancària corresponent als 30€ a compte del primer trimestre 

de l’activitat. Cal fer l’ingrés al compte de Learning S Cool de Banc Santander ES28-0049-4403-6828-1001-

0728, indicant com a concepte el nom i cognoms de l’infant i nom de l’Escola Bellaterra. 

En relació amb els altres pagaments (la resta del primer trimestre i els corresponents al segon i tercer 

trimestre) es faran a principi de cada trimestre per  domiciliació bancària, i seran gestionats directament 

per Learning S Cool. En cas de retorn del rebut, les despeses bancàries aniran a càrrec de les famílies. 

La confecció dels grups es farà per rigorós ordre d’inscripció tenint en compte el dia i l’hora que s’ha fet 

l’ingrés. En cas que algun grup no arribi al mínim necessari, es retornarà l’import ingressat. La baixa de 

l’activitat s’haurà de tramitar per correu electrònic, 10 dies abans d’acabar el trimestre a info@learning-s-

cool.com 

Per altra banda, informar-vos que el pròxim 14 de setembre a les 16:30 de la tarda es farà una sessió 

informativa a les famílies, on es detallarà la programació del curs i altres aspectes relatius a l’activitat. La 

reunió tindrà lloc al laboratori de l’escola. Us hi esperem!! 

 

www.learning-s-cool.com 
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