
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR: ANGLÈS - (EDUCACIÓ INFANTIL – PRIMÀRIA)          AMPA 

 ESCOLA ENXANETA - Curs 19-20 

La preinscripció la podeu fer a través de la nostra pàgina web www.monidiomes.com 
Per formalitzar la inscripció heu de venir a l’escola Enxaneta el dia 10 i 13 de juny de 12.30 a 

13.30h i de 16.30 a 18.00h  a pagar el material en metàl.lic 
Es mantindrà el rigorós ordre d’inscripció. 

Benvolgudes famílies,  
És un plaer per nosaltres donar-vos la benvinguda al nou curs 2019-2020. Abans de tot, us volem 
agrair la confiança dipositada en nosaltres durant aquests anys que fa que fem l’extraescolar 
d’anglès a la vostra escola.   
A les nostres classes tenim un únic objectiu: que els alumnes s’integrin en un ambient cent per 
cent de parla anglesa durant tota l’activitat, en unes classes molt dinàmiques i amenes. Els 
grups són reduïts, d’entre 7 i 11 nens per classe, per poder tenir un tracte més personalitzat 
amb l’alumne. El vocabulari està relacionat amb històries, cançons, jocs, que estimulen la 
imaginació de l’alumnat i la seva participació. 
Avaluacions: Febrer i final de  curs. Al final de curs, també se’ls fa entrega d’un diploma.  

Tots els grups han de tenir un mínim de 7 alumnes amb un màxim d’11 

Nota informativa: 
Se’ls cobrarà la part proporcional  del mes de setembre en la quota d’octubre. Totes les quotes es 
cobraran el dia 5 de cada mes (d’octubre a maig).  Tot rebut retornat tindrà un recàrrec de 10 EUR. Si 
es deixa de pagar la quota, haurà de deixar de fer l’activitat. Si us voleu donar de baixa (CAUSA 
JUSTIFICADA), haureu d’informar a l’AMPA abans d’iniciar el mes (màxim el dia 28). Si s’escau que 
l’Escola Enxaneta està tancada el dia de l’activitat, aquesta no és durà a terme. Món Idiomes està 
enllaçada amb l’escola i l’AMPA. Ens regim pels acords que tenim amb ells i el que s’acordi de mutu 
acord. Les classes no són recuperables (excursions, colònies, dies de lliure elecció...). 
 

Saber idiomes és el FUTUR dels vostres fills!   Gràcies per confiar en nosaltres! 
 
 
Sincerely,  
Mar Ortega, Directora de Món Idiomes 

HORARIS (del 16 de setembre 2019 al 31 de Maig 2020) 

 5è - 6è DILLUNS TARDA 16.30 – 17.45H 

2n - 3r - 4t DIMARTS TARDA 16.30 – 17.45H 

3r - 4t - 5è - 6è DIJOUS MIGDIA 12:30 – 13:30H 

1r DIJOUS TARDA 16.30 – 17.45H 
 P5 DIVENDRES TARDA 16.30 – 17.45H 

 

PREUS  
1h i 15 min SETMANALS / TARDES 33,00 EUR/PERSONA/MES 

1h SETMANALS / MIGDIES 26,50 EUR/PERSONA/MES 

MATERIAL 60 EUR /CURS (pagament el dia de la inscripció) 

 MATERIAL  ALUMNES NOUS 65 EUR /CURS (pagament el dia de la inscripció) 

monidiomes.com 

http://www.monidiomes.com/
http://www.monidiomes.com/

