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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem que el col·legi, per al curs 2019-2020, a través de Penedès Languages SL de Vilafranca, 
ofereix, l’aprenentatge de l’anglès a través del mètode Helen Doron English. Es caracteritza per una 
metodologia on l'aprenentatge és divertit, visual i musical, amb activitats orientades al benestar emocional 
i al desenvolupament cognitiu.  
Va dirigida als alumnes de P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5t i 6t de  Primària. L’horari serà de 13:45h a 
14:45h., una hora a la setmana.  Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, faran preparació per als exàmens de 
Cambridge, seguint la metodologia i els llibres de la Universitat de Cambridge. L’horari serà de 15:15h a 16:45h, una 
hora i mitja a la setmana. 
Grups que s’ofereixen: 
 

Grup Horari Preu del Material Quota Mensual 

P·3 Dilluns €32 €35 

P-4 Dijous €32 €35 

P-5 Dijous €32 €35 

1r i 2n Primària Dimarts €32 €45 

3r 4t Primària Dijous €70 €45 

Es requereix prova de nivell a partir d'aquest curs. 

5t i 6t Primària Divendres €70 €50 

1r i 2n ESO Dimecres €70 €60 

PET (ESO) Dimecres €70 €60 

First Certificate (ESO) Dimecres €70 €60 
 
Els materials de P3 a 2n de primària tenen durada d’un curs escolar. 
Els materials, a partir de 3r de primària fins a 4t d’ESO tenen una durada de 2 cursos.  
Per poder dur a terme aquesta activitat ha d’haver-hi un mínim de 10 alumnes per grup. Fins a 3er de Primària, els 
grups seran de 12 alumnes com a màxim. Per a 4rt, 5è, 6è, KET, PET i FCE, el mínim per grup serà de 4 i el màxim 
de 8. Si no es poden fer dos grups d’una mateixa edat, comptarà l’ordre d’inscripció. 
Les classes començaran el 1 d’octubre. 
 
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 d’ANGLÈS EXTRAESCOLAR (2019-2020). 

Vol rebre informació  via WhatsApp? □ SI  □ NO   Mòbil: ………………………………………………………….  

Vol que l’incloguem al grup de WhatsApp del curs del seu fill/la? □SI  □NO Mòbil: …………………………. 

Vol rebre informació via Email? □SI  □NO  Email: …………………………………………………………………… 
 
P3 - Dilluns ❒          P4 - Dijous ❒    P5 - Dijous ❒   1r i 2n Primària- Dimarts ❒    3r i 4t Primària - Dimecres ❒   5t i 6t de  
Primària - divendres ❒    1r i 2n secundària  dimecres ❒    PET - dimecres ❒  First Certificate - dimecres ❒  
 
Observacions: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signatura del Pare/Mare 


