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1.7. ANGLÈS JÚNIOR
Aquest servei s’adreça als nens (de 5 a 14 anys) per aprendre la llengua anglesa tan oral com escrita, en
diferents nivells que s’adapten a l’edat i a les necessitats dels alumnes.
Els beneficis que l’alumne pot obtenir d’aquesta activitat són :
Preescolar :
 Iniciar al nen/a en l’aprenentatge de la llengua anglesa , posant un interès especial en
l’expressió oral, a través del joc de manera divertida, potenciant la seva imaginació i creativitat
al mateix temps.
Beginners
 Reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa, mitjançant activitats amb materials diversos,
fomentant la seva participació i posant un interès especial en l’expressió oral.
2nd Beginners:
 Consolidar i ampliar vocabulari après en cursos anteriors, introduint l’ús de frases senzilles i
seguint potenciant l’expressió oral. Sempre mitjançant activitats amb materials diversos i
fomentant la seva participació.
3thBeginners:
 Ampliar el vocabulari après fins aquest curs, introduint estructures gramaticals senzilles, tan en
llengua oral com en llengua escrita. Sempre mitjançant activitats amb materials diversos i
fomentant la seva participació.
1st junior:
 Incrementar el vocabulari après fins al moment fent una introducció a nous camps semàntics.
Consolidar i ampliar les estructures gramaticals senzilles, afegint trets culturals dels països de
parla anglesa, tan en llengua oral com en llengua escrita. Mitjançant la elaboració de Projectes i
amb materials diversos.
2nd junior:
 Incrementar el vocabulari après fins al moment fent una introducció a nous camps semàntics.
Reforçar i ampliar les estructures gramaticals senzilles, afegint trets culturals dels països de
parla anglesa, tan en llengua oral com en llengua escrita. . Mitjançant la elaboració de projectes
al voltant dels continguts treballats i activitats amb materials diversos.
3th junior:
 Ampliar el vocabulari dels camps semàntics apresos, introduint nous continguts gramaticals,
afegint trets culturals de països de parla anglesa. Mitjançant la elaboració de projectes al voltant
dels continguts treballats i activitats amb materials diversos.
4th junior:
 Ampliar el vocabulari dels camps semàntics apresos, introduint nous continguts gramaticals,
afegint trets culturals de països de parla anglesa. Mitjançant la elaboració de projectes al voltant
dels continguts treballats i activitats amb materials diversos. Preparar als alumnes per què
puguin afrontar amb èxit els propers cursos de nivell superior.
Característiques:
 Les activitats es durant a terme dos dies a la setmana depenen del grup.
 Els grups seran els més homogenis possibles , es distribuiran en funció del curs escolar que l’alumne
faci en alguns casos o en funció del nivell de la llengua.
Recomanacions



Totes les sessions comencen i finalitzen puntualment a l’hora programada.
Cal que els alumnes assisteixin amb regularitat a les sessions programades.

PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Normativa acadèmica de la escola












Els curs es divideix en dos semestres de setembre a gener i de febrer a juny. Es faran dos exàmens
parcials. La avaluació es continuada i la nota final serà la del darrer examen.
Els alumnes de preescolar fins a 3r. Beginners rebran un informe en finalitzar cada semestre.
A partir de 1r Junior es faran dues avaluacions, en les quals els alumnes s’examinaran de totes les
destreses lingüístiques (Use of English, Reading, Writing, Listening and Speak exams) i rebran el full
de les notes corresponents.
La nota mínima per aprovar cada examen serà de 6, així mateix per aprovar el curs caldrà obtenir
una nota global de 6. Per poder fer la mitja de les notes caldrà tenir un 6 a l’apartat de gramàtica en
cas contrari la avaluació estarà suspesa.
Només es podrà repetir un cop un mateix curs. Si no s’aprovés el curs desprès de la repetició,
l’alumne abandonarà la escola.
No hi hauran exàmens de recuperació ni al juny ni al setembre
Els exàmens d’avaluació romandran al centre a disposició dels pares que els vulguin veure i es
guardaran fins el final del curs.
Només es canviarà la data d’un examen en casos justificats documentalment. (malaltia, exàmens,
feina...etc.)
La no assistència a classe comportarà la pèrdua de la plaça a l’escola d’anglès. A excepció dels casos
suficientment justificats.
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Grups i horaris
Període: Calendari lectiu escolar curs 2012/2013
Grup

Any de Naixement

Dies

Horari

1r A Preescolar

2007

Dilluns Dimecres

17.30 a 18.45 h

1r B Preescolar

2007

Dimarts Dijous

16.45 a 18.00 h

1r C Preescolar

2007

Dilluns Dimecres

16.45 a 18.00 h

Beginners A

2006

Dilluns Dimecres

16.45 a 18.00 h

Beginners B

2006

Dimarts Dijous

16.45 a 18.00 h

Lloc
Aula d’Anglès CE Mercè
Rodoreda
Aula d’Anglès CE JRJ
Aula d’Anglès CEIP Mercè
Rodoreda
Aula d’Anglès CE JRJ

Beginners C

2006

Dimarts Dijous

16.45 a 18.00 h

Beginners D

2006

Dimarts Dijous

17.30 a 18.45 h

2nd Beginners A

2005

Dilluns Dimecres

17.00 a 18.15 h

2nd Beginners B

2005

Dimarts Dijous

17.00 a 18.15 h

2nd Beginners C

2005

Dilluns Dimecres

18.00 a 19.15 h

Aula d’Anglès CE JRJ

2nd Beginners D

2005

Dimarts Dijous

18.00 a 19.15 h

Aula d’Anglès CE Mercè
Rodoreda

3th Beginners A

2004

Dilluns Dimecres

17.00 a 18.15 h

3th Beginners B

2004

Dimarts Dijous

17.00 a 18.15 h

3th Beginners C

2004

Dimarts Dijous

18.00 a 19.15 h

Aula d’Anglès CE JRJ

3th Beginners D

2004

Dilluns Dimecres

18.00 a 19.15 h

Aula d’Anglès CE Mercè
Rodoreda

1stJunior A

2003

Dilluns Dimecres

18.15 a 19.30 .

1st Junior B

2003

Dimarts Dijous

18.15 a 19.30 h

1st Junior C

2003

Dilluns Dimecres

18.15 a 19.30 h

2nd Junior A

2002

Dilluns Dimecres

18.15 a 19.30 h

2nd Junior B
2nd Junior C

2002
2002

Dimarts Dijous
Dimarts Dijous

18.15 a 19.30 h
18.15 a 19.30 h

3th Junior A

2001

Dimarts Dijous

19.30 a 20.45 h

3th Junior B

2001

Dilluns Dimecres

19.30 a 20.45 h

3th Junior C

2001

Dimarts Dijous

18.15 a 19.30 h

4th Junior A

1999 – 2000

Dilluns Dimecres

19.30 a 20.45 h

4th Junior B

1999– 2000

Divendres

17.30 a 20.00 h

Aula d’Anglès CE Merce
Rodoreda
Centre Cultural de Martorell

Centre Cultural de Martorell

Centre Cultural de Martorell

