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





30 anys dedicats a l’ensenyament d’idiomes de qualitat.
Especialistes en la formació de llengües estrangeres.
La preparació dels nens per assolir durant l'adolescència els
títols de First Certificate o Advanced.
L'opinió de més de 15 escoles del Vallès on impartim el
nostre projecte educatiu.

Basem tot el nostre ensenyament en una Metodologia Comunicativa, on donem la màxima importància al desenvolupant de les
destreses orals. Ensenyem a Parlar i Entendre l’idioma.
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A SALT IDIOMES hem desenvolupat diferents
cursos, que faciliten l’aprenentatge de l’anglès
Anglès Extraescolar
Agrupem als alumnes per edat i nivell de coneixements.
El nostre Cap d’Estudis supervisa els cursos i els professors.
Amb informes trimestrals i entrevista amb els pares, fem un
seguiment de l’evolució del curs. Dissenyem i adaptem els
cursos a les necessitats d’horari i durada de les classes, i les
impartim al centre docent.

Story Time (l’hora del Conte)
A Salt Idiomes apostem per un aprenentatge de la llengua de
qualitat i fomentant sempre els valors educatius. Tots els pares
expliquen contes als seus fills, així motiven la seva imaginació i els
endinsen en el meravellós món de la lectura. A Salt anem un pas
més enllà i ho fem en anglès, així els nens gradualment aniran
assimilant una nova llengua. Molt recomanable per P3-P4-P5.

Anglès per a professors
Impartim cursos d’anglès específic per als professors, per reforçar
els coneixements de l’idioma o per adquirir-ne de nous. Els horaris i
les classes s’adapten a les vostres necessitats i per facilitar-ho
s’imparteixen a la vostra escola. També teniu a la vostra disposició
els intensius d’estiu (juliol). Aquests cursos es poden bonificar per
Fundae (www.fundae.es).

Creative Workshops
Perquè aprendre anglès pot ser molt divertit, hem desenvolupat
uns tallers de manualitats, teatre, música i cuina que es fan Only
in English. Els nens aprenen a desenvolupar la seva creativitat i a
practicar l’anglès. Aquests workshops els adaptem a l’horari i
durada de les activitats extraescolars que requereixi l’escola o
l’Ampa.

Classes de Conversa (Auxiliars de Conversa)
En aquest curs donem prioritat a la vessant més Comunicativa de
la nostra metodologia… l’expressió Oral. Els alumnes reforcen la
seva destresa en la conversa i aprendran a parlar anglès d’una
forma més natural i fluida. Aquests cursos s’ofereixen com a
extraescolar o com a part de l’anglès curricular (només en centres
Privats/ Concertats).

Campus d’Estiu
El nostre Campus (Summersalt) és un referent en les activitats
d’estiu. La combinació d’activitats lúdiques i didàctiques, totes
elles en anglès, fan del nostre campus tot un model. Per això
oferim també la possibilitat d’incloure tallers o classes d’anglès en
els vostres Campus d’Estiu. Dissenyarem juntament amb
vosaltres la millor opció.
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Amb SALT IDIOMES, tot són avantatges
Professors Experts

Informes i Reunions
trimestrals

Adaptabilitat en els horaris

Treballem amb un equip docent,
molts d’ells natius, que treballen
coordinats pel Director of Studies. A
més els nostres professors segueixen
un pla de formació contínua.

Som molt propers i ens preocupem dels
nostres alumnes, per això els professors i
pares mantenen entrevistes trimestrals
per afavorir un correcte seguiment del
curs.

Oferim un ampli ventall d’horaris per
adaptar-nos a les necessitats docents
dels centres i les Ampas.

A l’última en tecnologia

Departament Exclusiu

Professor suplent

Som moderns: apliquem les noves
tecnologies a les nostres classes:
Tablets, Projectors digitals, Ipacks,
Campus virtual…

La nostra experiència ens fa creditors d’una
excel·lent reputació en l’àmbit docent. Això
és possible gràcies al nostre Departament
Servei a Escoles que treballa per oferir
sempre el millor servei i trobar la millor
solució.

Quan el professor habitual no pugui
assistir a la classe, nosaltres enviarem un
professor suplent, d’aquesta manera
garantim que els alumnes no es quedin
sense fer la seva activitat.

Contacteu amb nosaltres per a més informació:

93 785 46 84 - serveiaescoles@saltidiomes.com

SALT Idiomes a Terrassa:
SALT Centre
Sant Francesc, 18

Tel. 93 789 38 95
saltcentre@saltidiomes.com

SALT Nord
Abat Marcet, 221

Tel. 93 788 68 06
abatmarcet@saltidiomes.com

Segueix-nos
SALT Vallparadís
Prat de la Riba, 37

Tel. 93 785 46 84
pratdelariba@saltidiomes.com

www.saltidiomes.com

