
 
 
 
Benvolgudes famílies,  
Us volem informar que aquest curs 2014-15 segueix estant dispobible  CLASSES D´ANGLÈS  
EXTRAESCOLAR  de P3 fins a 6è, amb la Fundació Llissach (www.llissach.weebly.com) : 
 

 De P3 a 2n s’impartirà el mètode Clip Clap English for kids, www.clipclap.es :  classes 100% en 
anglès, grups reduïts (7-12 alumnes), dinàmiques, divertides plenes de jocs i cançons, que 
transporten als alumnes dins d´unes situacions reals i quotidianes per tal que s’identifiquin amb els 
personatges de les històries, amb una duració d’1 hora setmanal 

 A partir de 3r es continuarà amb el mètode Cambridge :  A partir dels 8-9 anys,  la lecto-escriptura 
comença a tenir un pes molt més important en el dia a dia els nostres fills i proposem continuar amb 
el mètode Cambridge. El material està dissenyat utilitzant continguts, activitats i jocs adaptats a les 
necessitats del nen. Classes 100% en anglès, grups reduïts (7-12 alumnes). Amb una duració d’una 
hora setmanal 

 
Dies proposats: 

L’activitat d’anglès s’ofereix: 
Dimarts de 16.45-17.45h o Dijous de 16.45-17.45h (dependrà dels grups que s’hi facin)  

 
Els preus: 

 Clip Clap English for kids, horari: 16.45h-17.45h:  23.50€/mes 
Material:  45€/anuals (llibres de les 4 històries i CD de suport diari) 

 Cambridge:  16.45h-17.45h: 23.50€/mes 
Material:  20€/anuals. (és possible una modificació a la baixa en el preu del material) 

 Les quotes es facturen trimestralment. El material es facturarà a l’octubre i el primer trimestre 
d’activitat es facturarà a començament de novembre 

 
El 18 de setembre es farà una reunió informativa a l’escola a les 16:45h per a els/les interessats/des.  
 
Per motius d’organització de les activitats i de les rutes d’autocar, és imprescindible que retorneu 
aquest full a Secretaria a partir del dia d’avui i ABANS DE DIVENDRES 11/07. 
 
Moltes gràcies. 

________________________________________________________________________________ 

FULL  D´INSCRIPCIÓ EXTRESCOLAR D´ANGLÈS - ESCOLA SOLC-CURS ESCOLAR 2014-
2015. 
Nom:............................................  Cognoms:......................................................................................  
Data naixement:.................................................. Curs del nen 2014-2015: ......................................  
Nom pare/tutor: ..................................................................Telèf. Mobil: ............................................. 
Nom mare /tutor: .................................................................Telèf. Mobil: ............................................ 
Correu electrònic: .................................................................................  
Correu electrònic  2:..............................................................................               
 
Dimarts:                  Dijous                       Servei d’autocar:   Ruta A:        Ruta B:             
 
Autoritzo el cobrament trimestral de l’activitat  inscrita per domiciliació bancària: 
 
    IBAN                        Entitat                     Oficina               DC:         Nº de compte corrent: 
 
 
 

Signatura pare/mare o tutor,  
 
 

 
Enviar el full d’inscripció per correu electrònic  a:  ampaescolasolc@googlegroups.com  

o secretaria de l’escola 

http://www.llissach.weebly.com/
http://www.clipclap.es/
mailto:ampaescolasolc@googlegroups.com

