
Anglès a partir d’1 any

A l’escola 

Extraescolars

Benvolgut equip AMPA Escola Sant Jordi, 

A continuació us donem una breu presentació del 
mètode Kids&Us.
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Magnituds
Kids&Us150.000

ALUMNES

527
CENTRES

9
PAÏSOS

Actualment Kids&Us té 150.000 alumnes i 527 centres a 
9 països (Espanya, Andorra, Itàlia, França, Bèlgica, la 
República Txeca, el Japó, el Marroc i Mèxic)
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11.084
ALUMNES 

EXTRAESCOLARS

453
CENTRES  EXTERNS

• 191 llars d’infants
•   262 escoles

Magnituds Kids&Us en 
extraescolars

ESPANYA CURS 2021-2022

Quant a les extraescolars, durant el curs 2021-2022, en 
el qual estem tornant a la normalitat, som l’opció 
escollida per a les extraescolars d’anglès en 453 centres 
educatius en els quals tenim 11.084 alumnes.
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Créixer en anglès; des dels
primers passos fins al domini del

nou idioma

Kids&Us acompanya els nens i nenes en l'aprenentatge
de l'anglès des de les primeres paraules fins al domini
del nou idioma.
La nostra metodologia pretén aprofitar els recursos
innats de què disposa un nen quan neix per aprendre
qualsevol llengua. Sabem que un bebè està preparat per
aprendre una llengua com ho està un ocell per volar.
Si comencem a aprendre la llengua materna des del
primer dia de vida, per què en el cas d’una llengua
estrangera hauria de ser diferent?
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El mètode Kids&Us
LISTENING · UNDERSTANDING · SPEAKING · READING-WRITING

Kids&Us és una metodologia d’aprenentatge de l’anglès
basada en la manera com aprenem la nostra llengua
materna.
A Kids&Us, sabem que l'adquisició del llenguatge segueix
un procés natural que es dona en un ordre determinat i
de manera espontània. És per això que volem aprofitar i
optimitzar els mecanismes que s'activen per aprendre la
llengua materna durant els primers anys de vida per
posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o
tercera llengua.
• A Kids&Us, el nostre alumnat es veu immers en

l’anglès des del primer dia, ja que el nostre mètode
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proposa un contacte breu, però diari, amb el nou
idioma.

• A Kids&Us, el nostre alumnat comença a entendre
l'anglès a mesura que posa en context dins l'aula tot
el que escolta cada dia; d’aquesta manera, el que
inicialment són sons irreconeixibles acaba adquirint
un significat real.

• Després que els nens i nenes hagin escoltat i
comprès, crearem situacions en què tinguin
l’oportunitat de verbalitzar, en context, tot el que han
anat aprenent.

• A Kids&Us, la lectoescriptura comença quan els nens i
nenes ja han tingut molta exposició a l’anglès,
l'entenen i han començat a parlar-lo.

• Treballem estructures, no vocabulari
descontextualitzat, i exposem els alumnes a un anglès
ric que els permetrà desenvolupar una excel·lent
comprensió lectora.
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Exposició al llenguatge des de 
ben petits

Com té lloc el contacte amb el nou idioma? L'adquisició
de la llengua materna sempre comença amb una
exposició des de nadons en què intervé un únic sentit:
l’OÏDA. Aquest és el canal d'accés al cervell del nen per
començar a sintonitzar-lo per al llenguatge.
A Kids&Us en som conscients i volem que el primer
contacte que qualsevol nen tingui amb el nou idioma
també sigui a través de l’OÏDA i com més aviat millor, tal
com passa amb la llengua materna.
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Exposició a un llenguatge ric i 
natural

Sabem que, tot i ser molt petits, els nens i nenes d’1 a 3
anys tenen una gran capacitat per desxifrar el llenguatge
que els envolta.
Amb el nou idioma, pretenem que adquireixin capacitats
de comprensió similars a les de la seva llengua materna.
Per fer-ho, provoquem una exposició a un llenguatge ric,
que requereixi un esforç per part del nen similar al que
du a terme per desxifrar la seva llengua materna.
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La repetició, eina bàsica en 
l’aprenentatge

La repetició és fonamental en qualsevol mena
d'aprenentatge.
A Kids&Us, els nens i nenes estan exposats al nou idioma
continuadament.
La nostra metodologia s’ha concebut per procurar un
contacte diari amb el nou idioma i per això l'escolta de
l’àudio cada dia és clau perquè el mètode Kids&Us tingui
bons resultats.
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El llenguatge dins d’un
context ple de significat i ric

en estímuls

Com s’ho fan els nens i nenes per arribar a comprendre
un idioma nou? Qualsevol aprenentatge efectiu es du a
terme “fent”, és a dir, mitjançant l'acció.
Amb la nostra metodologia, el llenguatge que treballem
sempre queda ben contextualitzat amb les activitats que
fem.
A classe, el nen no és un simple “espectador”, sinó un
“actor” i és a través de la participació activa en les
sessions que va adquirint les competències en el nou
idioma.

9



La interacció: crear la necessitat
de comunicació

El llenguatge sorgeix a partir de la necessitat d'expressar-
se. Sabem que si només exposem un nen al llenguatge,
no aconseguirem que parli una llengua.
En el transcurs de les nostres sessions sempre busquem
que el nen es trobi en situacions que l'estimulin a
comunicar-se fent servir el llenguatge a què ha estat
exposat prèviament.
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Els nostres cursos

A Kids&Us no parlem de segmentació per nivells d’anglès, sinó
per edats, ja que s’associen a un moment vital i uns interessos
concrets, que són la base per a les temàtiques a través de les
quals es treballen els objectius d’aprenentatge de cada curs.
Ho fem així perquè els cursos se centren en personatges que
tenen la mateixa edat que l'alumne i, per tant, s’hi senten
identificats.
Les experiències que viuen aquests personatges són molt
similars a les que l'alumnat pot estar vivint en primera persona
en la seva vida quotidiana.
A classe, treballarem aquestes temàtiques amb l'anglès com a
llengua vehicular i, en conseqüència, tractant els alumnes com a
potencials nadius de l’idioma.
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La qualitat a Kids&Us

QUALITA
T A 

KIDS&US

INFORMES TRIMESTRALS

AUDITORIES DE LES 
SESSIONS

TUTORIES

El nostre èxit rau en la qualitat de l’ensenyament. Per això, garantim que
tots els professors del nostre equip apliquen tot el que s’estipula a les
guies didàctiques durant les classes.
La qualitat del mètode Kids&Us es basa en tres eines clau:
• Informes trimestrals: documents dirigits a les famílies a través dels

quals se’ls comunica l'evolució dels seus fills i filles al llarg del
trimestre en diversos àmbits.

• Auditories de les sessions: gravacions de les sessions a través de les
quals es garanteix que el mètode s'aplica com marca la Teacher
Guide i que l'actitud del professor/a i la gestió del grup són les
òptimes per a l’aprenentatge.

• Tutories: reunions per parlar de qualsevol tema que afecti l’evolució
d’un alumne dins l’aula (aprenentatge, comportament, etc.). Les
poden demanar les famílies, el professorat o la direcció del centre.
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Avantatges Kids&Us
• Contacte amb l'idioma des de ben petits

• Actitud més positiva cap a l’aprenentatge de l’idioma

• Capacitat de comprensió oral global

• Desenvolupament de la intuïció lingüística

• Millor pronunciació i entonació.

• Seguretat i fluïdesa per parlar l’idioma

• Més facilitat per la lectura

• Menys traducció literal

És innegable que començar des de petits aporta a l’alumnat
avantatges molt importants a l’hora d’aprendre un idioma nou.
• Actitud més positiva cap a l’aprenentatge de l’idioma.
• Capacitat de comprensió oral global, sense necessitat

d’entendre paraula per paraula.
• Desenvolupament de la intuïció lingüística sobre què “sona

bé” (és correcte) i què no, com en la llengua materna.
• Millor pronunciació i entonació.
• Més seguretat i fluïdesa per parlar l’idioma.
• Com que la base oral prèvia és sòlida, la lectura resulta més

fàcil.
• Menys propensió a la traducció literal cap a la llengua

pròpia.
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L’Univers Kids&Us: Anglès més
enllà de l’aula per a una 

experiència de 360°

A Kids&Us no volem que l’anglès es limiti a les classes.
Hem desenvolupat un ampli ventall d'estímuls de
qualitat en anglès fora de l'aula perquè els alumnes
tinguin una experiència d'aprenentatge global.
És l’anomenat Univers Kids&Us.
Segons l’edat dels infants, realitzem Storytimes (petites
representacions teatrals), Storytelling (contacontes),
Little Chef (tallers de cuina) i Mad Scientist (tallers
d’experiments científics).
Aquestes activitats es fan fora del curs i es poden
organitzar a la vostra escola o al nostre centre.
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• Mínim d’alumnes per grup: 5 nens

• Màxim d’alumnes per grup: 8 nens

• Durada curs: mínim d’octubre a juny

• Preu anual del material per alumne: 73€

• Preu quota mensual per alumne: 67€

La proposta económica

Curs 2022 - 2023

La proposta econòmica gaudeix d’un 6% de descompte 
respecte preus del curs 2022-2023 i no es cobrarà 
matricula anual.

L’inici del curs s’establirà d’acord amb les directrius 
marcades per l’escola (setembre o octubre).

Es podrà donar continuïtat, en cursos posteriors, als 
infants iniciats a P3.
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Gràcies!
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