Activitats d’estiu 2021

Centre d’Ensenyament Lidia


PERIODE DE MATRICULACIÓ

Del 3 de Maig al 11 de Juny heu d’enviar formulari online.




ACTIVITATS:



EL MÓN DE LA LECTURA
 Nivells: iniciació a la lectura i comprensió lectora.
 Objectius: Aprendre a llegir o comprendre el que es llegeix
 Alumnes: iniciació (P5-1er Primària), comprensió (2on-6èPrim)
 Modalitat: presencial
 Horari: 2 hores/setmana (1h/dia, 2 cops per setmana)
 Grups: 4-8 alumnes
 Preu: 47 euros/mes
 Mesos: Juliol o Agost



CEL D’ESTIU
 Alumnes: 1er-6è Primària i 1er-4art ESO
 Objectius: Casal de reforç escolar per repassar tot el que fem
durant el curs de manera molt divertida!
 Modalitat: presencial
 Horari: 9.30 a 11.30h o de 11.30 a 13.30h de Dilluns a
Divendres
 Dates: Del 5 al 30 de Juliol o del 2 al 27 d’Agost
 Grups: 6-10 alumnes
 Preu: 165 euros/mes (Primària) i 195 euros/mes (ESO)
 Mesos: Juliol i/o Agost



ENGLISH IS FUN!
 Alumnes: 1er-6è Primària i 1er-4art ESO
 Objectius: Casal en anglès. Aprenem anglès de forma divertida!
 Modalitat: presencial
 Horari: 10.30 a 12.30h de Dilluns a Divendres

CALENDARI CENTRE:

Les classes s’inicien el dia 5 de Juliol i s’acaben el 27 d’Agost.


MATRÍCULA I MATERIAL:

* Matrícula : Gratuïta per a TOTS els alumnes que s’inscriguin abans del 10 de
Juny i 20 euros fora de d’aquest termini (només alumnes nous o que no han
acabat curs 2019-2020 complet).
* Material: 15 euros per alumnes nous. Els alumnes que han estat matriculats
durant el curs 2020-2021 no han d’abonar quota de material.


MODALITAT DELS CURSOS:

Es faran tant classes presencials, com online. Deixarem triar a l’alumne la
modalitat que vulgui a l’hora de fer la seva inscripció.
Per poder realitzar els cursos caldrà un mínim d’alumnes per curs.


HORARIS

Principalment treballarem en horari de matí. Els horaris definitius de cada grup es
detallaran abans de començar el curs. Podeu especificar al formulari d’inscripció
si alguna franja horària no us va bé i ho tindrem en compte.
Si té interès en alguna activitat però no li van bé les dates proposades pregunti
possibilitats
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Dates: Del 5 al 30 de Juliol o del 2 al 27 d’Agost
Grups: 6-10 alumnes
Preu: 165 euros/mes (Primària) i 195 euros/mes (ESO)

Objectiu: Avançar un nivell o aconseguir base per fer PET, FCE.
Dates: Del 1 de Juliol al 28 d’Agost
Horari: 2h/dia, 3 dies/setmana.
Modalitat: Presencial o online
Preu: 160 euros/mes
Material: Llibres (consultar preu)

El curs haurà de fer-se complet, no es pot fer un sol mes.
CURS INTENSIU PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS: PET, FCE i CAE (25h)

Nivell



REFORÇ ESCOLAR O DEURES (Primària, ESO, Batxillerat, altres)



Objectiu: Reforçar els conceptes més importants del curs anterior i
preparar el proper curs. L’alumne pot triar una sola assignatura o reforç
general. També poden venir a fer deures.



Modalitats de classes i preus:
 Classe particular: 20.50 euros/hora (Primària-ESO),
21.50 euros/hora (Batx o adults, cicles..)
 Classe mixta (2persones): 12.50 euros/hora (Primària-ESO),
13.50 euros/hora (Batxillerat)
 Classe grup (3-6 persones) : 8 euros/hora (Primària), 8.50
euros/hora (ESO), 9 euros/hora (Batxillerat)

CURSOS INTENSIUS ANGLÈS ADULTS – ADOLESCENTS (50 hores)











 Alumnes: Cal tenir el nivell i només voler preparar l’examen.
 Material: Llibre d’exàmens (consultar preu).
Tots els cursos tenen una convocatòria d’examen tot seguit només
acabar el curs. IMPORTANT consultar dates d’examen i data límit
d’inscripció a aquest si es vol realitzar l’examen a l’estiu.

Dates curs

Objectiu: Tècnica d’examen i pràctica d’examen.
Nombre
hores/d
ia

Possible
data
examen

PET (online o
presencial)

Del 01/07 al
23/07

2.5h/dia

24/07

Data
màxima
inscripció
a examen
12/07

Nombre
dies/setmana

3 dies/setm

Total
dies

Total
hores
curs

Preu

10 dies

25h

170€

PET (online o
presencial)

Del 05/08 al
03/09

2.5
h/dia

09/09

27/08

3 dies/setm

10
dies

25h

170€

FIRST (online
o presencial)

Del 05/07 al
27/07

2.5h/dia

30/07

16/07

3 dies/setm

10 dies

25h

180 €

FIRST (online
o presencial)

Del 02/08 al
24/08

2.5h/dia

26/08

20/07

3 dies/setm

10 dies

25h

180 €

CAE (online o
presencial)

Del 05/07 al
27/07

2.5h/dia

31/07

16/07

3 dies/setm

10 dies

25h

190 €

CAE (online o
presencial)

Del 29/07 al
20/08

2.5h/dia

21/08

30/07

3 dies/setm

10 dies

25h

190 €

* S’acordarà el nombre d’hores setmanals abans de començar les
classes i només es podrà modificar avisant amb temps per al següent mes.
Les classes no assistides i avisades amb temps es podran recuperar però
no es descomptarà l’import del total. Si no s’avisa amb temps i causa
justificada es perdrà la classe.
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* Els alumnes que s’inscriguin a classes de reforç escolar més de 3h/setmanals a
classes de reforç escolar tindran un 5% de descompte al seu rebut, i els que
s’inscriguin més de 5hores/setmanals tindran un 10%.
* Les classes de reforç escolar també es podran fer de manera ONLINE per
videoconferència en el cas de les classes particulars o de dues persones si així ho
desitgen i sent el mateix preu que les classes presencials.


SPEAKING – LISTENING CLASSES









Objectiu: Millorar la comprensió i expressió orals en anglès.
Alumnes: Adults-adolescents, grups 3-6 alumnes.
Mes: Del 5 al 30 de Juliol o del 2 al 27 d’Agost
Hores: 12 hores/mes (3 dies setmana, 1 hora)
Preu: 99 euros/mes
Nivell: Tots els nivells
Material: No es necessita material per aquest curs.
Modalitat: presencial o online

** En aquest curs l’alumne es podrà inscriure un sol mes si així ho
desitja, no és obligatori fer els dos períodes.
Per a qualsevol dubte o informació addicional poden posar-se en
contacte amb Lidia al 686.50.64.38 .
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