Benvolgudes famílies,
Ens complau informar-vos oficialment que, el pròxim curs acadèmic 2017-2018, el British Council implementarà
de forma pionera els nous cursos d’ anglès Primary a les nostres classes per nens de 3r de primària al centre
Jesuïtes Gràcia-Kostka.

Què son els cursos Primary?
Primary és un conjunt de cursos de 6 nivells dissenyat pel British Council i dirigit a nens de primària (6 a 11
anys).
L’objectiu d’aquests nous cursos és incentivar la confiança dels vostres fills per a comunicar-se en anglès així
com potenciar el seu desenvolupament individual i social.
Tots els cursos estan basats en mòduls amb temes apropiats per l'edat que coincideixen amb les diferents
etapes de desenvolupament educatiu i que engloben totes les habilitats com a expressió oral, escrita o
comprensió lectora i auditiva, emfatitzant les activitats relacionades amb la comunicació.
Cada tema conté un projecte que els nens elaboren en petits grups i també posem a la vostra disposició un nou
portal en línia amb activitats extra en anglès per poder practicar a casa i en família, com ara cançons, vídeos,
lectura, etc. A més, tots els materials han estat creats pel British Council i vénen inclosos amb el curs.
Les classes tindran lloc els dilluns i dimecres al migdia, de 13.00 a 14.00 hores.

Quins són els beneficis dels cursos Primary?
A les nostres classes animem als nostres estudiants a parlar, jugar i interactuar entre ells en anglès i d’una
manera natural i divertida, ajudant-los a practicar i millorar les seves habilitats de comunicació oral i escrita i de
comprensió lectora i auditiva sense que tinguin la sensació d’estar fent classe.
Els projectes i presentacions en grup els permetran aprendre a opinar, dialogar, comparar idees i resoldre
problemes utilitzant l’anglès i, a més, consolidaran la pronunciació i assentaran les bases per l’adquisició de
competències lingüístiques en aquest idioma. A més, guanyaran la confiança necessària per expresar-se amb
fluïdesa en anglès a situacions que els resultin familiars.
A través d’aquestes activitats interactives i de temes com els valors cívics o la sostenibilitat humana i ambiental,
també adquiriran habilitats d’importància vital al segle XXI, com poden ser la creativitat i la imaginació, el
pensament crític, el lideratge, la col·laboració i les competències digitals.

Com hi puc formar part?
Si necessiteu més informació sobre el procés de matrícula o esteu interessats a inscriure el vostre fill/a, podeu
contactar directament amb la secretaria de l’escola.
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