
 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies,  

   

Us presentem la informació de l’activitat d’extraescolar d’anglès que organitza l’AFA per al curs 2021-2022. 

  

Curs Dia Horari Quota Socis AFA 

P4 / P5 / 1r / 2n Dijous 

16.30 a 17.30 h 

110 € trimestre/alumne 

* Les famílies no sòcies de l’AFA hauran 

d'omplir la butlleta i pagar la quota de 

socis de l'AFA establerta per aquest any.  3r / 4t / 5è / 6è Dimecres 

 

Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès a través de tallers interdisciplinaris. Els alumnes realitzen un taller 

diferent cada trimestre. La temàtica dels tallers és diversa i pretén respondre a les necessitats i els interessos dels 

infants d’educació infantil i primària. En aquests tallers es crea una situació d’immersió lingüística on l’anglès forma 

part natural de l’entorn del nen. L’objectiu principal és que els infants aprenguin anglès alhora que amplien els seus 

coneixements, habilitats i destreses a través de la llengua anglesa. Les classes s’imparteixen en anglès i són d’una 

hora setmanal. 

 

Condicions d’inscripció i forma de pagament: 

L’ordre d’inscripció s’establirà segons el lliurament de la documentació requerida. A mesura que hi hagi prou 

alumnes s’aniran tancant grups. La realització de l’activitat està subjecta a la matriculació d’un mínim d’infants per 

grup (6 alumnes). En cas que no hi hagi prou alumnes per obrir un grup, els nens quedaran inscrits en llista 

d’espera. En el cas que hi hagi prou demanda, s’estudiarà la possibilitat d’obrir nous grups en dies diferents dels 

proposats inicialment. En el moment que no hi hagi el mínim d’alumnes en un grup, no es podrà garantir la 

continuïtat d'aquest.   

La documentació a omplir la podeu descarregar de la web de l’escola a l’apartat de l’AFA / documentació per al 

curs 2021-2022. El període d’inscripció és fins al 15 de  setembre.  

Per a fer efectiva la inscripció s’haurà d’enviar per mail el full d’inscripció degudament emplenat i signat a 

info@learning-s-cool.com.   

En relació amb els pagaments es faran a principi de cada trimestre per  domiciliació bancària i seran gestionats 

directament per Learning S Cool. En cas de retorn del rebut, les despeses bancàries aniran a càrrec de les famílies.  

 

Baixa de l’activitat:  

S’haurà de tramitar per correu electrònic, 10 dies abans d’acabar el trimestre. 

 

Funcionament de l’activitat: 

L’inici serà l’1 d’octubre i finalitzarà al mes de juny, coincidint amb el calendari lectiu de l’Escola. 

Les classes es faran a les instal·lacions de l’Escola. Els mestres d’anglès recolliran als alumnes de les aules i els 

portaran directament a la classe on faran l’activitat.  

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un correu al nostre mail info@learning-s-cool.com 
 

Sessió Informativa:  

El dilluns 14 de juny farem una sessió informativa telemàtica per tal d’explicar-vos com treballem a les nostres 

classes d’anglès. La setmana abans us enviarem el link per poder-vos connectar. Us hi esperem!!! 
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