Benvolgudes famílies,
Aquest escrit va dirigit a les famílies dels alumnes d’Infantil, Primària i Secundària que
vulguin participar a l’ANGLÈS EXTRAESCOLAR que oferirà Kith en horari de tarda pel
proper curs 2019-2020.
Kith organitzarà els nous grups, segons el següents horaris:
CURSOS

HORES
SETMANALS

DIES *

HORARI

P3

1 HORA

Dilluns o dimecres

17.00 - 18.00

45 €

29,50 €

P4 - P5

2 HORES

Dilluns i dimecres

17.00 - 18.00

45 €

46,50 €

1r i 2n Primària

2 HORES

Dimarts i dijous

17.00 - 18.00

45 €

46,50 €

3r a 6è Primària

2 HORES

Dimarts i dijous

45 €

46,50 €

ESO

2 HORES

Dimarts i dijous

45 €

46,50 €

MATRÍCULA MENSUAL

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

* Existeix l’opció d’obrir grups en altres dies amb un mínim de 10 alumnes.

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Per a aquelles famílies interessades a ampliar aquesta informació o inscriure els seus fills/filles:
•

Reunió informativa: DILLUNS 20 de MAIG de 2019, a les 17.15h, a l’edifici de primària

•

Atenció personalitzada: Dilluns 3 i dimecres 12 de juny, de 17.15 a 18h, a la secretaria
de l’edifici de primària

•

Per telèfon: Laura Clares: 671 639 684 o bé a les nostres oficines 93.481.74.75.

•

Per mail: Laura Clares: l.clares@kith.es

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: del 20 de maig al 20 de juny
LLOC D’INSCRIPCIÓ: Secretaria de Primària
INICI D’ACTIVITATS: A partir del 12 de setembre
Els alumnes inscrits en activitats que no arribin al mínim per poder-les desenvolupar rebran una
notificació via telefònica.

Coordinadora:
Laura Clares
TEL. 671 639 684
l.clares@kith.es

C/Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona
kithbcn@kith.es
Tel. 934 817 475

ANGLÈS EXTRAESCOLAR
GRAVI
Aquesta circular pretén fer un petit resum dels aspectes més importants del curs i els permetrà també fer la
inscripció de l’alumne.
ASPECTES PEDAGÒGICS
● Les classes són impartides amb dinàmica de conversa, buscant un camí natural en l’aprenentatge de l’
idioma, sense traducció i sense deures per portar a casa amb la finalitat de no carregar els estudis dels
alumnes.
● Treballem amb un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per grup. Kith es reserva el dret de tancar grups
que tinguin menys de 10 alumnes.
● Professorat especialitzat, assessorat i supervisat pel nostre Departament Pedagògic que complementa les
classes amb vídeos, jocs, cançons, etc...
● El nostre Departament Pedagògic realitza supervisions periòdiques dels grups amb l’objectiu de verificar el
progrés dels alumnes i trimestralment notificarà als pares els resultats obtinguts.

CALENDARI I HORARIS
● La duració dels cursos coincidirà amb el calendari escolar del Centre. Es programaran vuit classes al
mes d’una hora de duració (excepte causes alienes: festius, vacances, vagues, etc). Els horaris es poden
veure alterats amb la jornada intensiva.
● L’horari possible és el següent:
1.

A la sortida de l'escola a la tarda.

ASPECTES IMPORTANTS
● Renovació: la renovació i reserva de plaça és automàtica si no es notifica el contrari en el període establert
a tal efecte al mes de juny. El seu import és de 42 € anuals, que es cursaran de l’1 al 10 de juliol.
● Inscripció: matriculacions d’alumnes nous o que s’hagin donat de baixa amb anterioritat. El seu import és
de 45 € anuals i es cursaran al formalitzar la inscripció.
● Aquests imports inclouen el material que l’alumne necessitarà durant el curs, no inclou el llibre de text.
● El valor del curs anual és de 465 € i Kith el divideix en 10 quotes iguals de setembre a juny, de 46,50 €.
● Sempre es cursaran deu rebuts a l’any de setembre a juny.
● Les quotes i inscripció s'actualitzaran anualment i seran notificades al final de cada curs. La propera
actualització de la inscripció serà al juliol de 2020, i la de quotes, al setembre del mateix any.
● Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes, i
només per mail a: bajas@kith.es .
● Kith es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament.
● Tota la informació relativa a l'activitat es realitzarà per mitjà de correu electrònic. Per aquest motiu, preguem
que afegeixin en els seus contactes l'email de comunicaciones@kith.es. D'aquesta manera, els nostres
emails no els arribaran a la carpeta de SPAM o CORREU ELECTRÒNIC NO DESITJAT.

