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ACTIVITAT D’ANGLÈS EXTRAESCOLAR ACTUALMENT AL CURS 2019-2020

Portem des del 2010 fent classes d’anglès extraescolars al Col·legi Immaculada Concepció. Ja són 10
anys que hem apropat a les famílies la possibilitat d’aprendre anglès d’una forma divertida i 100% en
anglès, amb accés a les certificacions internacionals de Cambridge English.
Al mes de febrer ja vam presentar a les famílies el nostre nou projecte de cara al curs 2020-2021 amb
BeKith – Learning English with values, en què continuem amb l’ensenyament de la llengua 100% en
anglès tenint en compte l’educació emocional dels alumnes i treballant els valors a classe.

Si voleu saber-ne més, cliqueu per veure el vídeo de presentació:

https://www.youtube.com/watch?v=l4Awf5Akyos&t=2s

Abans del Covid19 teníem 83 alumnes participant de les classes d’anglès. I amb l’arribada del
confinament van passar al format online a través de la plataforma zoom el 87% de les famílies. La resta
de famílies que s’han donat de baixa ens han confirmat que tornaran amb nosaltres quan es reprenguin
les classes presencials.

Actualment tenim els següents grups i alumnes a classe:
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PROPOSTA DE L’ACTIVITAT D’ANGLÈS EXTRAESCOLAR CURS 2020-2021

Cursos
•

K8: 8 hores mensuals

Edats
•

Des d’educació infantil fins a secundària

Grups
•
•
•

P3 : Mínim 8 i màxim 12
Altres: Mínim 10 i màxim 15 alumnes. (Mitjana de 10 )
Criteri de formació de grups a infantil i primària per edats, a secundària per nivells

Horaris
•
•

Horari de migdia respectant l’horari del menjador
Possibilitat d’oferir l’horari de tarda de 16.30 a 17.30h per a les noves inscripcions

Calendari
•

De setembre 2020 a juny de 2021

Activitats complementàries
•
•

Presentació als exàmens de Cambridge
Possibilitat d’inscripció al BeKith Summer Camp

Preus curs
•
•
•
•

Material i inscripció: 50 €
Renovació : 35€
Quota mensual BeKith: 43,14 €
Quota a les famílies: 54,50€

Aportació a l´escola:
•

Es paga 11,36€ per alumne en concepte de lloguer de les aules que es fan servir per realitzar
l’activitat, per això el preu final de l’activitat és de 54,50€.

Descomptes (no acumulables)
•
•

5% famílies nombroses
5% famílies monoparental
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Serveis inclosos en el preu
Material
•

Material per l’aula

Equip educatiu
•
•
•

Projecte educatiu BeKith
Professionalitat pedagògica
Coordinadors professionals

Comunicació
•
•
•

Reunió informativa per a les famílies
Campanya d’inscripcions al juny i al setembre per part de BeKith
Reunió de pares o bé tutories durant el curs escolar per tractar objectius, continguts i activitats
treballades

Responsabilitats
•
•

Contractació de personal segons el conveni de lleure
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil

Gestió
•
•
•

Gestió del cobrament a les famílies
Gestió d’impagats i devolucions
Gestió d’altes i baixes

Serveis no inclosos en el preu
•

Llibre de text (de 25 a 35 euros segons el curs)
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