
 

 

 

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. 
 

 

Juny 2014 

Benvolgudes famílies, 

Learning S Cool, empresa especialitzada en anglès extraescolars, ofereix, per cinquè  any, els seus cursos a 
alumnes de la Escola Bellaterra, en el propi centre.  

Pels nous alumnes, us expliquem que Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès a través de tallers 
interdisciplinaris. Els alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre. La temàtica dels tallers 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 d’immersió lingüística 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 en horari de migdia (una hora setmanal). Les classes 
s’imparteixen 100% en anglès. 

També està previst preparar els alumnes de cicle superior per a presentar-se a l’examen oficial de la 
Universitat de Cambridge (FLYERS) en acabar el cicle. Durant el primer trimestre del curs s’informarà a les 
famílies del cicle superior en què consisteix aquest examen i les dates de realització. 

El període d’inscripció a l’activitat és del 2 al 20 de juny. El preu de l’activitat és de 95 € trimestrals.  

El full d’inscripció us el podeu descarregar de la web de l’AMPA (http://ampabellaterra.wordpress.com/), 
de l’apartat activitats, apartat anglès.  Per fer la inscripció a l’activitat, cal enviar a info@learning-s-
cool.com la següent documentació: 

a) Formulari d’inscripció de Learning S Cool, amb les dades bancàries, al·lèrgies, drets d’imatge i protecció 
de dades. degudament emplenat i signat.  

b) Justificant de pagament de l’entitat bancària corresponent als 30 eur a compte del primer trimestre de 
l’activitat. Cal fer l’ingrés al compte de Learning S Cool de La Caixa IBAN ES36 2100 1008 4902 0024 1846 
indicant com a concepte el nom i cognoms de l’infant, curs i el nom de l’Escola Bellaterra. 

En relació amb els altres pagaments (la resta del primer trimestre i els corresponents al segon i tercer 
trimestre) es faran per  domiciliació bancària, i seran gestionats directament per Learning S Cool. En cas de 
retorn del rebut, les despeses bancàries aniran a càrrec de les famílies. 

a) Setembre 2014: resta del pagament del primer trimestre (octubre, novembre i desembre). 

b) Desembre 2014: pagament del segon trimestre (gener, febrer i març). 

c) Març 2015: pagament del tercer trimestre (abril, maig i juny). 

La confecció dels grups es farà per rigorós ordre d’inscripció tenint en compte el dia i l’hora que s’ha fet 
l’ingrés. Cas de que algun grup no arribi al mínim necessari, es retornarà l’import ingressat. 

Per altra banda, informar-vos que el proper 16 de setembre a les 5 de la tarda es farà una reunió 
informativa a les famílies, on es detallaran les novetats que us hem comentat, la programació del curs i 
altres aspectes relatius a l’activitat. La reunió tindrà lloc al laboratori de l’escola. Us hi esperem!! 

www.learning-s-cool.com 



Tel. 93 237 22 13 / www.learning-s-cool.com / info@learning-s-cool.com 
 

2/6/2014 

ANGLÈS EXTRAESCOLAR a l’ESCOLA BELLATERRA 

 

Nom i cognoms alumne/a: _______________________________________________________________ 

Data naixement: _____________________________ Curs al 2014/15: ___________________________ 

Noms i cognoms pare/mare/tutor-a: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________________________________________ 

Adreça (carrer, número, CP i població): __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:  

Persona (pare/mare/altres)  Número    Horari 

____________________________  ______________________    __________________ 

____________________________  ______________________    __________________ 

Pateix al·lèrgies alimentàries?  _______________  En cas afirmatiu, quines?  __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Altre informació rellevant a tenir en compte: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Dades per la domiciliació bancària del segon i tercer trimestre:  

Nom del titular del Compte:_________________________________________NIF: _________________ 

 

IBAN:                

                                               

UTILITZACIÓ DE LA IMATGE: SI  NO  AUTORITZO a LEARNING S COOL, SL a utilitzar les 
fotografies i/o altres materials del meu fill/a com a material de publicitat de la mateixa 
empresa. 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER GENERAL. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, LEARNING S COOL (LSC) l’informa que les seves dades personals, 
seran incorporades a un fitxer (del que LSC és titular i responsable), per a les finalitats comercials i operatives de LSC. 
L’acceptació d’aquestes condicions generals, implica el seu consentiment a les esmentades finalitats. De la mateixa 
manera, us informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts a la 
legislació vigent, mitjançant un comunicat a l’adreça següent: c/Lleida, 48 de Sant Cugat del Vallès (08195) o bé a 
l’adreça de correu electrònic: info@learning-s-cool.com  
 
 
Nom, cognoms i NIF del Pare/Mare/Tutor ________________________________________________ 
 
 
 
Signatura       ________________________________________________ 
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