
 
 
 
 
 
 

Activitats Extraescolars a l´Escola Sant Jordi 
A N G L È S 

per S´track Languages 
 
Dintre del marc de les activitats extrascolars del migdia es porten a terme activitats 
curriculars que col∙laboren amb el creixement personal e intel∙lectual dels nens:    

Us recordem que dilluns i dimecres hi ha SEP, i en cas de que l’alumne hi hagi d’assistir, 
no podrà prendre part en les AAEE aquells dies o incorporar‐se un cop acabi SEP. 

 
Les classes  d´anglès, una de les activitats més populars, a partir del setembre, tenen 
una orientació pràctica i divertida i com a objectiu preparen als alumnes a l´examen 

KET. 
 
. Anglès per S´TRACK LANGUAGES 
 

Dies: P4‐P5. Dimarts i Dijous. 14:00h a 15:00h  
            1er. Dimecres i Divendres.  12:30 a 13:30h           
            2n i 3er. Dimarts i Dijous: 12:30 a 13:30h 

         4art. Dilluns i Dimecres.  12:30 a 13:30h           
            5è i 6è. Dimarts i Dijous. 12:30 a 13:30h 

 
Cursos: De P4 a 6è  
 
Preu socis AMPA:  34€/mes.   No socis: 37€/mes 
           Germans 10% descompte 
           Matricula. 26€ (inclou material didàctic) 
Inici: 15 Setembre 2014 
 
Més informació: Patxi Barainka. 653  737 510   
   academiastrack@gmail.com  o ampaextraescolars@escolasjordi.cat 

      Veure tríptic adjunt i full d´inscripció  
 
 
 
 
 
 

S’track Languages 



 

S'track languages continua aquest any col·laborant 
amb l'escola Sant Jordi de San Vicenç de Montalt. És 
per això que aquest any també oferirem les nostres 
classes d'anglès a la pròpia escola (consultar horaris). 
La nostra filosofia és que les classes extraescolars 
d'anglès no han de ser una pèrdua de temps per omplir 
l'horari sinó més aviat un projecte educatiu.  

Creiem que les classes s'han d'aprofitar amb l'objectiu 
d'una adquisició clara de l’ idioma mitjançant diferents 
mètodes. Tenim l'experiència de vuit anys impartint 
classes a escoles del Maresme  i podem assegurar 
que l'aprofitament d'aquestes classes per la majoria 
dels estudiants que han passat per el nostre centre ha 
estat molt alt. 

Fem servir diferents enfocaments educatius d'acord 
amb el MECR (Marc Comú Europeu de les llengües) 
sent l'anglès la llengua vehicular. Seleccionem el 
nostre propi material intentant adaptar el grup de la  

 

 

 

millor manera possible. El nostre objectiu és que en 6è 
els alumnes tinguin un nivell A2, és a dir, que puguin 
comunicar-se (escriure, llegir, entendre i expressar-se) 
de manera bàsica però eficaç.  

-Informes trimestrals per correu electrònic 

-Avaluació continuada mitjançant tests 
trimestrals i creació de portafoli 

- Classes pràctiques no basades exclusivament 
en el llibre de text. Centrant-nos en la interacció i 
treball en grup. 

-Intentem potenciar l'autonomia de l'alumne i la 
reflexió a nivells més avançats. 

-Els grups es formen a partir de 6 alumnes amb un 
màxim de 12 alumnes 

.Educadors professionals and molta experiència  
en l’ensenyament de llengües.                                                                                 
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Nº compte i titular: 

 

Tarifes: 26€ matrícula (material didàctic inclòs)             

     34€ 2 hores setmanals   

 

Si estan interessats es poden posar en contacte amb nosaltres via correu 

electrònic  academiastrack@gmail.com o per telèfon  653737510 

 

 

 

                          

 

                        

 

                    Matrícula oberta extraescolars de anglès 

 

 

                             academiastrack@gmail.com 

                                  Tlfno: 653737510 

Nom de l’ alumne:   

Curs a estudiar 2014/2015   

Tlfn de contacte:   

e‐mail:   

Nom de contacte:  
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