PLAY ENGLISH

jocs i cançons en anglès (3, 4 i 5 anys)

CURSOS d’anglès
PREPARACIÓ PROVES
DE NIVELL B1 I B2
CONVERSA EN ANGLÈS

escola d’idiomes
Es Liceu
amb la garantia de

Progreso
Idiomas

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Emplenar el full d’inscripció que trobareu a www.esliceu.com
i remetre’l als serveis administratius de l’escola (Teresa Gayú)
per correu electrònic (tgayu@esliceu.com) o per fax
971 794 809 abans del 27 de setembre de 2018
Les activitats es realitzaran de dia 1 d’octubre de 2018 a dia
31 de maig de 2019

DIRECCIÓ DE L’ESCOLA D’IDIOMES
Xavier Seguí Gelabert, xsegui@esliceu.com

REUNIÓ INFORMATIVA
Dia 19 de setembre a les 18.00 h a l’aula de 4t ESO A

Progreso
Idiomas

Per a tots els nivells
i totes les edats.
Amb professorat nadiu,
titulat i amb experiència

-

-

-

PROGRESO IDIOMAS

Progreso Idiomas garanteix a l’Escola d’Idiomes Es Liceu,
experiència, professionalització i qualitat en l’aprenentatge
d’idiomes
Progreso Idiomas és centre oficial del Trinity College de
Londres i de l’Anglia Examinations i compta amb 4 centres de
formació a Palma i més de 30 anys d’experiència en l’aprenentatge d’idiomes.
Experiència contrastada amb Es Liceu des de fa sis cursos
escolars

GRUPS REDUÏTS
-

-

-

METODOLOGIA
INTERACTIVA
Els grups de formació es constituiran amb una ràtio reduïdaentre un mínim de 6/8 alumnes i un màxim de 12,
imprescindible per el bon aprenentatge de l’idioma
Totes les aules gaudeixen de connexió internet, canó de
projecció per fer més interactiva la classe d’anglès

Infantil
3,4 i 5 anys

PLAY ENGLISH
(3, 4 i 5 anys)
(Cançons i jocs en anglès)
Dillus i Dimecres de 16.20
a 17.15 h

PLAY ENGLISH (4 i 5 anys)
(cançons i jocs en anglès)
Dimarts i dijous
de 14.20 a 14.45 h

Dilluns i dimecres
de 7.55 a 8.55 h
Dimarts i dijous
de 7.55 a 8.55 h
Dilluns i dimecres
de 16.20 a 17.15 h
Dimarts i dijous
de 16.20 a 17.15 h
Dilluns i dimecres
de 7.55 a 8.55 h
Dimarts i dijous
de 7.55 a 8.55 h
Dilluns i dimecres
de 16.20 a 17.15 h
Dimarts i dijous
de 16.20 a 17.15 h

Dimarts
de 13.50 a 14.45 h

ESO 1r i 2n
(12 i 13 anys)

Dilluns i dimecres
De 7.55 a 8.55 h.
Dimarts i dijous
De 07,55 a 08,55 h.
Dilluns i Dimecres
de 13,15 a 14,10 h.
Dimarts i dijous
de 13,15 a 14,10 h.
Dilluns i Dimecres
de 16,35 a 17,30 h.
Dimarts i dijous
de 16,35 a 17,30 h.

Dimarts
de 13.20 a 14.15 h

ESO 3r i 4t
(14 i 15 anys)

Dilluns i dimecres
de 14,05 a 15,00 h
Dimarts i dijous
de 14,05 a 15,00 h

Dijous
de 13.20 a 14.15 h

nivell A1
(6,7 i 8 anys)

nivell A1
(9,10 i 11 anys)

PROVES DE NIVELL
Els alumnes en finalitzar el curs poden presentar-se a un
examen oficial que acrediti el seu nivell d’anglès

AVALUACIÓ, SEGUIMENT I
TUTORIES
-

Durant el curs i amb una periodicitat semestral (desembre i
maig) les famílies rebran un informe d’avaluació sobre els
coneixements adquirits i el progrés de l’alumne

-

Les famílies, alumnes i professorat de l’Escola d’Idiomes
podran concertar tutories de seguiment sobre el procés
d’aprenentatge dels alumnes sol·licitant cita prèvia a la
direcció de l'Escola d’Idiomes

-

Edats

Adults
+ 16 anys

NIVELL B1
Dimarts i dijous
de 18.15 a 19.15

Dijous
de 12.50 a 13.45 h

Conversa nivell intermedi-alt
Dimarts de 16.35 a 17.30 h

NIVELL B2
Dilluns i dimecres
de 18.15 a 19.15

En funció de la demanda es podran organitzar grups amb
altres horaris convinguts

ESTADES LINGÜÍSTIQUES
Amb l’objectiu de millorar les capacitats comunicatives
en anglès, durant el període de vacances escolars
s’oferiran CURSOS i ESTADES LINGÜÍSTIQUES a
països de llengua anglesa i a casals de colònies de
Mallorca.

Preu
PLAY ENGLISH educació infantil (2 hr/setmana)
PLAY ENGLISH educació infantil (1 hr/setmana)

51,00 €/mes
26,75 €/mes
65,65 €/mes
30,30 €/mes

PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE

70,00 €/mes

Quota soci AMIPA Es Liceu

22,30 €/any
12,30 €/any

