Horaris extraescolar :

THE ENGLISH ACADEMY - CURSOS D’ANGLÈS 2022-23
Tots els nostres professors són nadius, titulats i especialitzats en l'ensenyament
de l’anglès.
El mètode que utilitzem a les nostres classes és directe, dinàmic i molt
participatiu.
Tots els cursos i nivells estan regulats i segueixen el Marc Europeu de Referència
en coneixements d'idiomes del Consell Europeu.
Què oferim a TEA ?:
Grups d'anglès reduïts:
Per garantir la qualitat de l'ensenyament que impartim a TEA, el nombre
recomanat d'alumnes per grup és de 6 alumnes mínim i 10 alumnes màxim.
Extraescolar d'anglès a l’escola Sant Jordi:
P4-P5 i 1er: Primer contacte amb la llengua anglesa. Classes molt dinàmiques per
iniciar-se en l’anglès d’una forma divertida. Grups reduïts (mínim 6 alumnes –
màxim 10 alumnes)
De 2on a 6è de Primària: Avancem de forma dinàmica en els coneixements de
l’anglès reforçant el coneixements ja assolits i adquirint d’altres nous.
Inici i durada de l’extraescolar d’anglès:
L’extraescolar d’anglès començarà al mes de setembre de 2022 i finalitzarà al mes
de juny de 2023. TEA seguirà el mateix calendari escolar general establert per la
Comunitat de Barcelona i Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Els grups i dies és gestionaran a partir de la demanda per grups i nivell d’anglès
en dos torns de:
•
•

1r.Torn: de 12,30 a 13,30 hs
2n.Torn: de 13,30 a 14,30 hs.

Preus :
Matrícula: 50 € (en el moment de fer la inscripció)
Quota mensual:
Grups P4 – P5 :
30€ (un dia a la setmana que és el divendres).
La resta de grups : 60€ (dos dies a la setmana que poden ser dilluns i dimecres o
dimarts i dijous).
TEA ofereix a tots els seus alumnes el descompte familiar d’un 5% tant a la
matrícula como a la quota mensual a partir del 2on. fill/a.
Inscripcions i probes de nivell :
Les inscripcions i probes de nivell per nous alumnes es duran a terme a l’acadèmia
durant el mes de juny de 2022:
TEA – The English Academy
Mediterrani 15-17 08394 Sant Vicenç de Montalt
Telf. 937911708 (María) 690 210 168 (només WhatsApp)
info@tea-bcn.com
Horari d’atenció:
De dilluns a dijous de 9-12:00 hs i de 15:30 a 18:30 hs/divendres de 9-12 hs

@teatheenglishacademy

