Future is in their
hands
La millor formació per al seu futur.

SALT, especialistes en formació
i serveis de qualitat
A SALT IDIOMES sabem que el futur dels nostres fills/es requerirà un bon domini de l’anglès, per això és important triar una
acadèmia professional, que complementi l’ensenyament que s’imparteix a les escoles.

Escollir-nos és confiar en:
•

Més de 30 anys dedicats a l’ensenyament d’idiomes de qualitat.

•

Especialistes en la formació de llengües estrangeres.

•

La preparació dels nens i nenes per a assolir durant l'adolescència els títols de First Certificate o Advanced.

•

L‘experiència de més de 20 escoles del Vallès on impartim el nostre projecte educatiu.

"Creiem fermament que un/a formador/a no és només
un transmissor de conceptes, si no algú que entén les
seves demandes i treu el millor partit de les seves
particularitats".

Com són les nostres classes?
Basem tot el nostre ensenyament en una Metodologia Comunicativa, donant prioritat a la lliure expressió dels alumnes, perquè
un dels objectius més valorats per nosaltres és la capacitat que adquirirà l'alumne/a per a comunicar-se de forma natural:

•
•
•
•
•
•

Sense traduir
Amb espontaneïtat
Amb una bona pronunciació
Sense pors
Amb fluïdesa
Lúdica

Ensenyem a Parlar i Entendre l’idioma

Així, donem importància a la vivència i naturalitat de l'aprenentatge, fent-nos així sensibles
al seu ritme d'aprenentatge, les seves motivacions i necessitats específiques.

Amb SALT IDIOMES, tot són
avantatges
Professors Experts

Informes i Reunions
trimestrals

Classes al seu
nivell

Treballem amb un equip docent, molts d’ells/es

Acompanyem als nostres alumnes en la seva

Fem classes a grups reduïts i agrupem als nens i

natius, que treballen coordinats pel Director of

evolució, per això els formadors, mares i pares

nenes per edats i nivells de coneixements. Donem

Studies. A més els nostres professors/es segueixen

mantenen entrevistes trimestrals per afavorir un

màxima importància al desenvolupament de les

un pla de formació contínua.

correcte seguiment del curs.

destreses orals.

A l’última en tecnologia
Apliquem les noves tecnologies a les nostres
classes: Tauletes, Projectors digitals, Ipacks,
aula virtual, … Connectats amb vosaltres!

Professor suplent
Quan el professor/a habitual no pugui assistir
enviarem un professor/a suplent.

Informació i inscripció CURS 2021-22
INSCRIPCIÓ
Per a fer la inscripció, podeu trucar al 937 893 895. En tot cas, ben aviat us donarem més informació de quin serà el procediment a seguir.
Curs
P4 i P5
1r a 6è

E. Primària (1r a 6è)

Dia
1 dia a la setmana per
determinar
1 dia a la setmana per
determinar
Dilluns i Dimecres
ó

Horari

Mensualitat

Hores x Setmana

Durada

17:00 a 18:30

45 €/mes

1h 30'

Octubre/Juny (9 mesos)

17:10 a 18:40

45 €/mes

1h 30'

Octubre/Juny (9 mesos)

17:00 a 18:30

80 €/mes

3h

Octubre/Juny (9 mesos)

17:15 a 18:45

80 €/mes

3h

Octubre/Juny (9 mesos)

Dimarts i Dijous
1r a 4t ESO

Dilluns i Dimecres
ó
Dimarts i Dijous

Matrícula: 20 € que es descomptaran del pagament de l’última quota (Juny)

Material: 30 € - 50 € (aprox) depenent del nivell



Us recordem que cal ser soci de l'AMPA per poder fer aquesta activitat amb els preus aplicats. Als alumnes NO Socis, s'aplicarà els
preus de tarifa general de Salt idiomes.



Els grups es faran tenint en compte els diferents nivells i el nombre de nens interessats a fer l'activitat. (Mínim 7 alumnes)



En cas que per força major no es puguin realitzar les classes presencialment, aquestes passaran a la modalitat online.

Contacteu amb nosaltres per a més informació: 937 893 895 - salt@saltidiomes.com

