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ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY 

 

CURS 2018-2019 
Del 12 de setembre al 21 de juny 

Per a alumnes d’infantil, primària, ESO, 
batxillerat i adults 

  

 

http://www.activa.org/


 

  

L’Escola d’Idiomes Proa-Activa és un projecte d’ensenyament de 

llengües estrangeres en horari extraescolar. S’ofereixen els 
següents idiomes: ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY. 

Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes Proa-Activa 
tindran la possibilitat de millorar el seu nivell d’idiomes en grups 
reduïts i de certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials 
de Cambridge English, DELF/DALF i el Goethe Institut. Els auxiliars 
de conversa posaran l’accent en les habilitats lingüístiques orals. 

              
 

 

ANGLÈS Dies Horaris Quota 

Infantil P3 dijous 17:00h - 18:00h  39,50€ 

Infantil P4 i P5 dimarts 17:00h - 18:00h 39,50€ 

1r i 2n primària 
dimecres 17:00h - 18:00h 

39,50€ 
a convenir migdia 

3r i 4t primària 
(Starters) 

dimecres 17:00h - 18:00h 
39,50€ 

a convenir migdia 

5è i 6è primària 
(Movers) 

dimarts 17:00h - 18:00h 
39,50€ 

a convenir migdia 

1r i 2n ESO - conversa dijous 17:00h - 18:30h  54€ 

3r i 4t ESO - conversa dijous 17:00h - 18:30h 54€ 

Batxillerat - conversa dijous 17:00h - 18:30h 54€ 

Adults - conversa dimarts 17:00h - 18:00h 43,50€ 

Adults - conversa dimarts 18:30h - 19:30h 43,50€ 

Adults - conversa dimarts 20:00h - 21:00h 43,50€ 

 
INFANTIL: Es treballa la naturalització de la llengua anglesa com a mitjà de 
comunicació habitual, mitjançant una metodologia lúdica i dinàmica (jocs, 
contes, cançons...) i el mètode Artigal, que proposa iniciar l’aprenentatge de 
la llengua a través de contes escenificats. 
 

PRIMÀRIA: Es continua treballant per la naturalització de la llengua. A partir 
de 3r de primària, els alumnes tindran la possibilitat de presentar-se als 
exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH Young Learners. 
 

ESO i BATXILLERAT: Practicarem l’anglès parlant de tot tipus de temes 
d’actualitat! A més, els alumnes tindran la possibilitat de presentar-se als 
exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH. 
 

ADULTS: Practicarem l’anglès parlant de tot tipus de temes d’actualitat! 
Fes la prova de nivell a www.activa.org amb Cambridge ESOL. 
 

FRANCÈS Dies Horaris Quota 

4t ESO - conversa dimecres 17:00h - 18:30h 54€ 

Batxillerat - conversa dimecres 17:00h - 18:30h 54€ 

Adults - conversa dijous 17:00h – 18:00h 43,50€ 

Adults - conversa dijous 18:30h – 19:30h 43,50€ 

Adults - conversa dijous 20:00h – 21:00h 43,50€ 
 

Els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat poden ampliar i reforçar  els 
coneixements adquirits durant la seva escolarització, com a  continuació del 
francès que han estudiat a 2n i 3r d’ESO. Els cursos estan pensats per 
practicar el francès de manera oral parlant de tot tipus de temes de 
l’actualitat! A més, els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als 
exàmens oficials de DELF/DALF. 

 

ALEMANY Dies Horaris Quota 

6è primària  dimecres 17:00h – 18:00h 39,50€ 

1r i 2n ESO dimecres 17:00h – 18:00h 39,50€ 

3r i 4t ESO dimecres 17:00h – 18:00h 39,50€ 

Batxillerat dimecres 17:00h – 18:00h 39,50€ 

Adults (iniciació) dijous 17:00h – 18:00h 43,50€ 

Adults (iniciació) dijous 18:30h – 19:30h 43,50€ 

Adults (iniciació) dijous 20:00h – 21:00h 43,50€ 

A partir de 6è de primària, s’ofereix als alumnes la possibilitat d’iniciar-se en 
una nova llengua estrangera: l’ALEMANY. Els alumnes tindran l’oportunitat 
de certificar els coneixements adquirits mitjançant els exàmens oficials del 
Goethe Institut. 

 

 

 

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES 

 És necessari arribar al mínim de 9 inscripcions per grup per tal 
d’iniciar l’activitat. Si no es complís aquest mínim en algun 
dels grups i no es pogués iniciar l’activitat, s’avisarà 
degudament a les famílies.  

 La inscripció s’entén per cursos sencers (de setembre a juny). 
En cas de voler causar baixa d’una activitat, s’ha de comunicar 
a l’escola PROA. Només s’acceptaran aquelles baixes que 
estiguin justificades degudament.  

 L’assistència a les classes és obligatòria. Quan els alumnes 
hagin de faltar, caldrà justificar l’absència. Ens posarem en 
contacte amb les famílies a partir de dues faltes injustificades 
consecutives, o en cas d’absències reiterades. 

 L’escola Proa i Activa es reserven el dret a reorganitzar grups i 
activitats si resulta necessari en funció del número 
d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes amb la finalitat 
de poder donar el millor servei. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: ACTIVA – C/ Mallorca 221, 3r 2a - 08008 Barcelona / 93 284 02 22 / catalunya@activa.org 

 

GOETHE-INSTITUT 

 
DELF/DALF 

 

INSCRIPCIÓ: 

Omple el formulari d’inscripció que 
trobaràs al web de l’escola a partir de 
juliol i envia’l per correu electrònic a 

extra_lectives@escola-proa.cat 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 

 
 

93 284 02 22 

catalunya@activa.org 

www.activa.org 

 

 
 

Coordinació d’Extralectives a la 
Secretaria (d’11h a 14h i de 15h a 

18h) 

extra_lectives@escola-proa.cat  

 

Us recordem que les places a les activitats són 
limitades i que es reservaran per ordre d’inscripció. 

 

 Inici de les classes: els alumnes amb grups 

confirmats al juliol començaran l’activitat durant la 

setmana del 12 de setembre de 2018. Els grups 

confirmats al setembre, començaran les activitats a 

partir de l’1 d’octubre.  

 Finalització de les classes: 21 de juny del 2019. 
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