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.

Benvolgudes famílies,

Juny 2019

Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès extraescolar a través de tallers interdisciplinaris. Els
alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre. La temàtica dels quals 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
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 i les classes són d’una hora setmanal.
Horaris: Tots els alumnes que es matriculin a la tarda han de fer la inscripció amb Educadors4 perquè seran
ells qui els acompanyaran durant l’estona de berenar.
P4, P5: horari de tarda. Dilluns de 17:00 a 18:00.
1r de primària: horari de tarda. Dimarts de 16:45 a 17:45.
2n a 6è de primària: horari de migdia (es concretaran els dies al setembre un cop fetes les inscripcions)
Període d’inscripció: Del 26 de juny al 12 de juliol i del 3 al 20 de setembre.
Preu: El preu inclou tot el material pedagògic i no hi ha matrícula. La quota és de 99€ trimestrals per una
sessió setmanal d’una hora de durada. En relació amb els pagaments es faran a principi de cada trimestre
per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut, les despeses bancàries aniran a càrrec de les famílies.
Inscripció a l’activitat: Tan sols els alumnes que fan l’activitat al migdia (2n a 6è de primària), cal enviar el
Full d’inscripció i dades bancàries de Learning S Cool (amb al·lèrgies, drets d’imatge i protecció de dades)
degudament emplenat i signat a info@learning-s-cool.com. En cas de baixa de l’activitat, s’haurà de tramitar
per correu electrònic, 10 dies abans d’acabar el trimestre.
La confecció dels grups es farà tenint en compte l’ordre d’inscripció. En cas que el grup ja estigui ple,
s’inscriurà a l’alumne en llista d’espera. Si algun grup no arribi al mínim d’alumnes necessari, es romandrà en
llista d’espera fins que hi hagi prou alumnes per obrir grup o s’ajuntaran a un altre grup en cas que sigui
possible. Per altra banda, informar-vos que el divendres 13 de setembre a les 16:30 de la tarda es farà una
sessió informativa a les famílies, La reunió tindrà lloc al laboratori de l’escola. Us hi esperem!!!

www.learning-s-cool.com
info@learning-s-cool.com

