
 
                 

 Vilafranca del Penedès. 15.7.19 
 
EXTRAESCOLAR DE XINÈS PEL PROPER CURS 
 
L’escola oferirà el proper curs com extraescolar la possibilitat d’aprendre xines. 
Per què aprendre xinès? La Xina és el país amb més projecció econòmica dels països en vies de 
desenvolupament i és el país més poblat, el que fa que el xinès sigui un dels idiomes més parlats al món. 
L’anglès es donarà per sabut i serà indispensable ser capaç de comunicar-se en xinès. 
Conèixer la cultura i les tradicions serà un avantatge competitiu crucial al mercat laboral dels nostres fills i 
filles. 
D’altra banda, el xinès és un idioma ric en estructures simbòliques i en accents fonètics. El seu aprenentatge 
estimula el pensament matemàtic i lògic dels alumnes. 
 
Els professor seran de l’acadèmia especialitzada en idiomes orientals “Llibre Obert” . Imparteix el Xinès 
mandarí des de l'any 2009.L’ objectiu és  que els  alumnes coneguin i respectin la cultura xinesa, i que els seus 
futurs currículums puguin tenir un tret distintiu com el d'un nivell oficial en aquest idioma. 
Per aconseguir aquest segon objectiu el que fem és preparar als  alumnes per als exàmens oficials 
internacionals que organitza l' Institut Confuci de Barcelona . Aquesta institució està formada per la 
Universitat de Llengües de Beijing, Casa Asia, i les universitats UB i UAB. 
 
GRUPS QUE S’OFEREIXEN 

GRUP Dies Horari PREU 
MATERIAL 

QUOTA 
MENSUAL 

     
3r i 4t Primària Dimarts  (1h) 13,45-

14,45 h. 35€  35€ 

5è i 6è Primària Dijous   (1h) 13,45-
14,45 h. 35€ 35€ 

1r i 2n ESO Dimecres (1,5h) 15,30 a 
17,00 h 35€ 45€ 

3r i 4t ESO Dimecres 15,30 a 
17,00 h 35€ 45€ 

 
El mínim d'alumnes per grup seria de 6 alumnes i el màxim d' 11 alumnes, si surt un grup de 12 alumnes s’ 
obriríem dos grups de 6 . 
Els llibres serveixin per dos cursos, el segon curs s'han de comprar llibres d'exàmens. 
 
Les classes començaran la primera setmana d’octubre 2019 i finalitzarien la última del mes de maig 2020. 
 
La Direcció 
 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ per ALS PARES I MARES INTERESSATS 

(LLIURAR AL TUTOR ABANS DEL 25 de setembre) 
 
L’alumne/a ……………………………………………………………………………………….. del Curs …............ 
 
 
S’inscriu a les classes de XINÈS EXTRAESCOLAR (2019-2020). 
S’inscriu en el curs de xinès de  
3r i 4t Primària - Dimarts ❒   5t i 6t de Primària - Dijous ❒ 
1r i 2n secundària  dimecres ❒      3r i 4t secundària  dimecres ❒ 
 
Vol rebre informació  via WhatsApp? □ SI  □ NO   Mòbil:  
Vol rebre informació via Email? □SI  □NO  Email: 
 
Observacions: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 
Signatura del Pare/Mare 
 


