Benvolgudes famílies!!!
Us volem presentar el nostre projecte d’extraescolars, gràcies al qual els vostres
fills no només aprendran anglès i/o francès de la manera més efectiva, sinó que
també podran anar certificant el seu nivell d’idioma curs rere curs. I això, ara més
que mai és molt i molt important en un món professional on sempre es demanden
idiomes. Fins i tot per tenir el títol d’una carrera s’exigeix ja un títol de B1/B2.

Aquest any, molts de vosaltres ja heu confiat amb nosaltres i ens heu manifestat la
vostra satisfacció; i és per això que us volem donar les gràcies per aquesta confiança
que tant valorem!
El nostre objectiu és donar seguretat als alumnes i capacitat per entendre l’ús del
idioma en situacions rellevants del dia a dia, preparant-se per a la superació dels
exàmens oficials.
Les classes són completament en el idioma, amb un professor titulat amb
experiència en la preparació dels exàmens Cambridge / Delf.
Avantatges de la preparació!
•

Complementa i reforça el idioma que s'aprèn en horari curricular.

•
Millora a mitjà i llarg termini el nivell d'expressió i comprensió del idioma
en tot l'àmbit del centre educatiu.
•
Els grups són reduïts, fet que repercuteix en la qualitat de
l'ensenyament.
•
L'activitat es realitza dins del mateix centre escolar, evitant pèrdues de
temps i en un ambient conegut amb els mateixos valors educatius.
•
Proporciona als alumnes un avantatge important en les seves vides
professionals i socials.
Realitzem una prova de nivell a l'alumne el primer dia de classe amb la qual
obtenim el seu nivell i detectem les seves necessitats.
És gràcies a això que establim diferents nivells en els quals distribuïm els
alumnes perquè l’aprenentatge es pugui personalitzar al màxim. Això no treu que
durant les dues primeres setmanes del curs pugui haver algun canvi de nivell en el
cas d’un alumne si ens adonem que és millor per ell i ho parlem amb vosaltres.
Realitzem un seguiment estret, amb una comunicació oberta amb l'escola i els
alumnes sobre els seus progressos acadèmics, amb el lliurament trimestral de
resultats i certificat d'aprofitament de final de curs de l'anglès i/o del francès en
horari extraescolar emès per Adams Centre de Formació
Les nostres classes són:
•
Dinàmiques, lúdiques i participatives, enfocades en l'expressió i
comprensió oral de l'anglès i/o del francès, amb l'ajuda d'elements
audiovisuals, sense oblidar la redacció i la comprensió escrita.

•
Motivadores, amb un compromís de l'alumne de practicar el seu anglès
i/o francès fora de classe, a partir d'un programa d'activitats recomanat
durant el curs (llegint revistes o llibres, veient televisió en anglès o en
francès, escoltant música, navegant per Internet, anant al cinema…).
•

Amb grups reduïts i amb horaris de dues hores setmanals.

•
Amb enfocament a la comunicació oral, entre l'alumne i el professor i
entre els mateixos alumnes i amb el món exterior.
•
Amb professors estables i motivats, experimentats (control dels grups al
seu càrrec) i amb la presència adequada per fer classes a nens, joves i
adults.
•

Tutories pels pares i mares

•

Informes pedagògics trimestrals i finals.

Veureu que hem buscat que els preus siguin el més ajustats possibles. De totes
maneres, esteu convidats a provar el servei durant les dues primeres setmanes
sense compromís i després decidiu si voleu que els vostres fills continuïn o no.
També us passem la proposta dels horari de les classes dels grups d’anglès i
francès (son modificables en funció dels interessos de la majoria d’interessats):

-

Anglès A2A els dimarts de 15:30h a 17:30 hores.

-

Anglès A2B els dijous de 15:30h a 17:30 hores.

-

Anglès B1A els divendres de 15:30h a 17:30 hores
-

Anglès per cicles (per determinar)

-

Francès A2 els dilluns de 15:30h a 17:30 hores.

-

Francès B1 els dimecres de 15:30h a 17:30 hores.

Els nous alumnes els hi realitzarem una prova de nivell per saber quin grup s’ajusta més
a les seves capacitats i els antics alumnes els informarem nosaltres a quin grup aniran.
Trobareu tota la informació als següents enllaços:
Extraescolars Anglès
Extraescolars Francès
I estem a la vostra disposició per atendre-us de manera personalitzada a:
ADAMS Formació972 22 10 09
coordinaciogirona@adams.es / ninogarcia@adams.es
c/Cor de Maria 8 Baixos, Girona

