ARRIBA KIDS&US A L'ESCOLA GRAVI
EXTRAESCOLAR ANGLÈS CURS 2022-2023
Kids&Us és una escola d'anglès per a nens d'1 a 18 anys amb una metodologia
innovadora i eficaç, què ha revolucionat l'aprenentatge de l'anglès entre els més
petits.

Els alumnes que aprenen anglès amb la metodologia Kids&Us, aconsegueixen un domini total de
l'anglès parlat i escrit gràcies al nostre mètode basat en l'aprenentatge natural de la llengua.

SOL·LICITA EL TEU FULL D'INSCRIPCIÓ A
coordinacio.escoles@kidsandus.es o
contactar-nos al 722 532 221

QUINS SÓN ELS ASPECTES CLAUS DE LA METODOLOGIA KIDS&US?

Reproduïm els 5 PASSOS que tots hem fet per aprendre la nostra llengua materna i
ho fem seguint el MATEIX ORDRE, el qual és infal·lible, natural i eficaç:

1 ESCOLTAR- 2 ENTENDRE- 3 PARLAR- 4 LLEGIR- 5 ESCRIURE

ESCOLTAR :
Un nen podria aprendre la seva llengua materna sense haver-la sentit mai
abans?
El procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans que el nen comenci a
parlar. Per això, Kids&Us proposa que els infants comencin a assimilar la nova
llengua des del primer any de vida, a través d’una exposició diària a l’idioma.
ENTENDRE:
Com arriba un nen a compendre la seva llengua materna?
Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diversos moments i
contextos, el nen acaba entenent el significat d’allò que sent. Els pares parlen
amb els fills de forma natural, fent servir en la comunicació una gran varietat de
paraules, expressions i frases amb diferents temps verbals. Kids&Us reprodueix
aquesta situació amb els seus alumnes i els exposa al llenguatge tal com és,
mitjançant contextos que podran reconèixer fàcilment.
PARLAR:
En quin moment comença a parlar un nen?
Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això, després que
els nens hagin escoltat i entès, crearem situacions en les quals tinguin
l’oportunitat de verbalitzar, en context, allò que han anat aprenent.
LLEGIR I ESCRIURE:
En la nostra llengua, ens plantejaríem que els nostres fills llegissin abans de
saber parlar?
Llegir és una conseqüència natural d'escoltar, entendre i parlar. Començar a
aprendre una llengua llegint i escrivint és antinatural; seria com intentar que un ocell
volés abans de saber desplegar les ales.
Quan començem a escriure?
Escriure és expressar el pensament sobre un paper. Per arribar a aquesta fase del
desenvolupament lingüístic, és imprescindible haver superat les etapes anteriors:
escoltar, entendre i parlar.

BABIES (A partir d'1 any): La
metodologia
Kids&Us
aprofita
la
capacitat innata que tenen els infants
entre 0 i 3 anys per desxifrar el llenguatge.
L'edat màxima per entrar al nostre
mètode són els 7 anys.

Anglès a partir d'1 any: El procés
d'adquisició del llenguatge comença molt
abans que el nen comenci a parlar. Aprofitem
les capacitats innates dels nens d'1 a 7 anys
per poder aprendre l'anglès d'aquesta
manera natural i els acompanyarem fins als
18 anys.

KIDS (A partir de 3 anys): Experimentem
amb el llenguatge a través del joc per fer
que l'anglès passi a formar part de les
seves vides.

Escolta diària de l'anglès: l'escolta és la
primera passa per aprendre un idioma i això
es farà a casa a través de l'escolta diària d'una
pista d'àudio. Aquest compromis de la família
d'escoltar-la a casa és indispensable per
aprendre amb nosaltres.
Una classe Kids&us està plena d'activitats
curtes i dinàmiques amb una finalitat
comunicativa clara d'entendre (2n pas) i
parlar (3r pas del mètode). Aprofitem els
grups reduïts de màxim 5 alumnes (Babies) i
8 (Kids) per fomentar que tot els alumnes
parlin en anglès durant tota la sessió.
Tots els alumnes Kids&Us disposen, a més a
més del material de l'aula, d'un material
online exclusiu i jocs de gamificació únics
per seguir aprenent a casa tot allò que fem a
l'aula.

TWEENS (A partir de 9 anys): Les nostres
classes són immersives i dinàmiques,
pensades per a que els alumnes
interioritzin les estructures de la nova
llengua.

TEENS (A partir de 13 anys): L'anglès
serà un comapany de viatge que els
ajudarà a convertir-se en joves
empoderats i capaços de fer-se escoltar
per obrir les portes del seu futur.

PREUS I CURSOS EXTRAESCOLAR KIDS&US
¿A qui va dirigit?
La nostra extraescolar s'ofereix als nous alumnes durant el cicle infantil i 1r i 2n
de primaria.

SAM
(EI3)

OLIVER
(EP1 - EP2)

EMMA
(EI4 - EI5)

Dimecres
17:00h a 18:00h

Dimarts
13:00h a 14:00h

Dimarts
14:00h a 15:00h

Els nostres cursos tenen un preu anual que es divideix en la quota de matrícula de 74€,
material de 77€ i 74€ mes (222€ el trimestre)

COM APUNTAR-SE?
Sol·licita el teu full d'inscripció al correu
coordinacio.escoles@kidsandus.es

