
 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS - CREATIVE ENGLISH 

 

Aquest curs 2018-2019 l’activitat s’ha realitzat 1 hora setmanal (de 17h a 18h)  amb  alumnes de 

1r a 5è de Primària. S’han obert 3 grups: dilluns per alumnes de 1r i 2n, dimecres per alumnes de 

3r i 4rt i dijous per alumnes de 4rt i 5è. Cada any organitzem els grups segons la demanda i el 

proper curs es podrá ampliar pels alumnes de 6è de Primària 

MishMash Idiomes amb Art és l’escola d’idiomes que imparteix l’anglès extraescolar a la nostra 

escola. Ofereix una metodología pròpia amb programes personalitzats per a cada grup i amb uns 

objectius molt clars: 

• Fomentar l’aprenentatge   de   l’anglès    mitjançant   la   creativitat,   la imaginació  i  la  

comunicació.  

• Viure l’adquisició de l’anglès com una experiència positiva. 

• Obrir l’oïda a la llengua anglesa, assimilant vocabulari i expressions dins un context divertit 

i estimulant.  

• Desenvolupar les competències i habilitats lingüístiques dels nens en un entorn d’immersió. 

• Aprendre a través dels sentits, manifestant les ganes de descobrir, experimentar i explorar 

dels nens. 

• Fomentar un entorn de respecte mutu i confiança, per ajudar a perdre la vergonya a 

expressar-se en una altra llengua.  

• Fomentar activitats on participin tots els alumnes i fomentar la cohesió grupal.  

• Establir una comunicació fluïda amb l’escola i les famílies.  

• Elaboració d’Informes a les famílies de cada nen periòdicament, amb informació detallada 

de  la seva evolució  i els continguts que s’han treballat a les classes. 

 

De cara al proper curs podeu trobar el full d'inscripció a la web i us demanem que anoteu quin dia 

us aniria millor. Tot i així, aquesta informació que ens retornareu no serà determinant, ja que 

dependrem del nombre d'alumnes que s'apuntin per organitzar definitivament els grups. 

Confirmarem per e-mail l'horari a tots els inscrits. 

El preu de l'activitat és de 40 euros mensuals (mínim 8 alumnes) d'octubre a juny. L'AMPA 

gestionarem directament els cobraments des del vostre número de compte corrent del qual 

disposem. 

Un cop fet aquest primer pas, del 3 al 20 de juny trobareu una bústia d’extraescolar d’anglès al 

vestíbul de l’escola, on podreu dipositar el full d’inscripció.  

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a: angles@escolalurdes.cat 

 Moltes gràcies!! 

Comissió d'anglès. 

 

“Si els nens s’ho passen bé, aprenen motivats” 


