(Retallar i entregar a l’escola)
Nom i cognoms : _____________________________

Autorització de difusió d’imatges
(tots els alumnes)

En/na________________________________________
amb DNI __________________________, autoritzo
que la imatge del meu fill/a ___________________
______________________________ pugui aparèixer
en fotografies corresponents a activitats
realitzades a Speak & Spell Idiomes i publicades
a diferents mitjans de comunicació .
Signatura

Autorització de recollida a l’escola
(a qui correspongui)

En/na________________________________________
amb DNI __________________________, autoritzo
als responsables de Speak & Spell Idiomes a
recollir el meu fill/a __________________________
__________________________________ a la sortida
de la escola__________________________________.
Signatura

Cada curs, la Universitat de Cambridge
obre convocatòries per presentar-se als
exàmens de diferents nivells d’anglès que
més repercusió i més coneguts són a nivell
internacional.
internacional
A la nostra escola, prepararem els nostres
alumnes per presentar-se als diferents
exàmens a mida que van passant de nivell.
Les convocatòries tenen lloc el novembre
novembre i
el juny i es fan a la Universitat de Girona,
on nosaltres acompanyem els alumnes.
alumnes
Actualment, el nostre èxit quant a
alumnes que han superat aquestes proves
és del 95%. Continuarem treballant per
mantenir aquests dades tan positives.

En/na ________________________________________
amb DNI _____________________________, afirmo
que he llegit les condicions generals de Speak &
Spell Idiomes i hi estic d’acord.
Signatura

Cassà de la Selva, __________________ de 20____

FRANCÉS

ALEMANY

ANGLÈS

ITALIÀ

RUS

Professors nadius i llicenciats
Experiència amb nens a partir de 3 anys
Classes amenes i divertides
Preparació per exàmens oficials

Recollida gratuïta a les escoles!
Aquest són els principals exàmens que la
Universitat de Cambridge ofereix:
EXAMEN

Acceptació condicons generals de
l’escola (tots els alumnes)

Curs 2012
2012 – 2013

ANYS

CURS

KET

Key English Test

12-14

1r-2n ESO

PET

Preliminary English Test

14-16

3r-3rt ESO

FCE

First Certificate Exam

16-18

1r-2n Batx

18-20

universitat

20-22

universitat

CAE Cambridge Advanced Exam
CPE

Certificate of Proficiency
in English

Un cop es té el títol, es pot convalidar
per crèdits lliures de la vostra carrera en
algunes universitats catalanes.

Plaça Petita, 6-7
CONDICIONS GENERALS
17244 – Cassà de la Selva
info@speakspellidiomes.com
www.speakspellidiomes.com

972.46.00.80

General

Comportament

El curs 2012-2013 comença el 3 de setembre fins
el 28 de juny (ambdós inclosos). Pel que fa a
dies lectius i vacances, l’escola segueix el
calendari escolar durant la resta del curs.
El seu pla d’estudis està distribuït al llarg dels
deu mesos que dura el curs, de setembre a
juny.
En el moment de la matrícula, cada alumne
haurà de facilitar les seves dades, entregar el
full
d’autoritzacions
i
acceptacions
degudament signat i abonar 48€ en concepte
de material i assegurança.

S’espera que els alumnes assisteixin a totes les
classes i siguin puntuals. S’avisarà els pares en
el cas d’absències i també per mal
comportament.
Podeu concertar una entrevista amb el
professor del vostre fill o filla sempre que ho
necessiteu.

Grups
Els grups seran de 5 a 10 persones. Ens
reservem el dret de canviar un alumne de grup
quan sigui necessari.
En el cas que el grup no arribi a 5 persones, es
pot intentar col·locar l’alumne en un altre grup
del mateix nivell o aplicar les tarifes de grups
reduïts.

Exàmens
El curs consta de dues parts: de setembre a
Nadal i de gener a juny. Al final de cada part,
els alumnes seran avaluats mitjançant exàmens
les notes dels quals seran entregades als
alumnes.

Servei de recollida a les escoles
A les 5 a La Salle per començar la classe a les
5:15.
A les 4:30 al Puig d’Arques i l’Aldric per
començar la classe a les 5 :15.
És un servei gratuït.

Abonament del curs
El preu és una quota anual i tancada. Es pot
abonar el curs en efectiu o mitjançant rebut
bancari. Forma de pagament:
-

en un SOL cop a principi del curs
en TRES cops al principi de cada trimestre
en deu menusalitats iguals dividint la
quantitat total del curs en deu mesos (DE
SETEMBRE A JUNY) i abonant la quota a
principis de cada mes.

El fet de no assistir a classes durant aquest
periode (de setembre a juny), no eximeix del
pagament de la mensualitat de les 10 quotes.
En el cas de no assistir a les classes particulars,
no seran cobrades sempre i quan s’anul·lin amb
48 hores d’antel·lació.

Els més petits...
necessiten veure que comunicar-se
en situacions quotidianes i reals en
anglès és possible.
Per tal d’aconseguir això utilitzem
jocs,
jocs cançons,
cançons teatre,
teatre
experimentació...
experimentació Les nostres
classes són divertides i passen molt ràpid.
D’altra banda, és importantíssim que es familiaritzin
amb l’anglès des de ben petits per tal de poder gaudir
d’una pronúncia òptima i un vocabulari ben ampli a
mida que es van fent grans.
En resum, aprendre l’anglès de forma natural, és a
dir, com els nens aprenen la seva llengua materna, és
molt útil pel futur aprenentatge de la llengua.

Els de primària...
Les nostres classes són sempre d’un màxim de 10
alumnes. Això permet al professor oferir sessions
personalitzades segons les necessitats
de cada alumne.
alumne
Ens centrem, d’un a banda, en ajudarlos a fer i a preparar els deures i els
exàmens que tenen de l’escola. D’altra
banda, treballem perquè el seu nivell
sigui més avançat i els ajudi a adquirir
un bon nivell de cares a entrar a l’ESO.

NOVETATS 20122012-2013
El curs comença el 3 de setembre i acaba el 28
de juny,
juny encara que els col·legis comencin més
tard i acabin més aviat.
A partir d’octubre, l’últim dissabte de cada
mes al matí, tindrà lloc a la nostra escola una
sessió de STORYTELLING.
STORYTELLING Hi podran assistir
tant alumnes del nostre centre com altres nens
del poble. Explicarem contes en anglès a la
mainada i ens divertirem. Animeu-vos!

