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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 20 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.

Som centre preparador per als exàmens de Cambridge, fem els exàmens oficials d'Oxford i som member Addvantage del British Council:
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Amb SALT IDIOMES, tot són avantatges
Professors Experts

Informes i Reunions
trimestrals

Classes al seu
nivell

A l’última en
tecnologia

Professor
suplent

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.

Fem classes a grups reduïts i
agrupem els nens per edats i
nivells de coneixements.
Donem màxima importància al
desenvolupament de les
destreses orals.

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

Quan el professor habitual no
pugui assistir enviarem un
professor suplent.

Portem l'anglès fora de les aules…
Anglès Gratis per a tots!
Les Activities Club són activitats on els nens, joves i adults poden practicar l'anglès en divertits
tallers. No és necessari ser alumne, només tenir moltes ganes de practicar l'idioma.
Story Time, Workshops creatius (Salturdays) , Magical day, Summer Show, BBQ…
El calendari i més informació a:
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Proposta d'anglès -- Escola El Vapor – Curs 2020 / 2021
§ Cursos:

de P3 a 6è de Primaria

§ Horari:

Per determinar

§ Matrícula:

25€

§ Material:

Per determinar

§ Alumnes:

Mínim 6 alumnes per grup

Grups

Hores

Preu

P3, P4, P5 infantil

1 hora per setmana

40€/mes

1,5 hores per setmana

55€/mes

1er a 6è primària

§ Tota la gestió administrativa de matriculació és a càrrec de Salt Idiomes
§ El preu inclou: Accès a la plataforma Little Bridge (www.littlebridge.com) a on podran complementar el seu
aprenentatge.
Contacteu amb nosaltres per a més informació: 937 854 484 - salt@saltidiomes.com

