
 

 

 

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. 

 

 

 

 

Setembre 2012 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Learning S Cool, empresa especialitzada en anglès extraescolars, ofereix, per tercer 

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 i/o tarda (una 
hora setmanal). Les classes s’imparteixen 100% en anglès. 

Pels que ja ens coneixeu, us avancem algunes de les novetats per aquest curs: 

 

 Pels alumnes de primària, oferim la  possibilitat d’obrir grups al migdia o a la 
tarda. 

 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 comença el dia 19 de setembre i finalitza el 24 de 

setembre. El preu de l’activitat és de 93 € trimestrals. 

 

El proper 18 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. 

 

És important la vostra presència, us hi esperem!! 
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