Benvolgudes famílies,
Ens complau informar-vos oficialment que el pròxim curs acadèmic 2017-2018 el British Council implementarà,
com a continuació dels cursos Early Years, els nous cursos Primary a les classes extraescolars d’anglès
impartides a Pere IV de forma pionera als centres escolars amb els quals treballem.

Què són 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.
Per consultar els horaris, podeu fer clic aquí.

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 expressar-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 encara no heu realitzat la inscripció, podeu contactar amb l'AMPA de l'escola mitjançant l'e-mail
ampa.extraescolars@pereiv.cat o presencialment a la secretaria de l'AMPA en l'horari habitual.
Molt important: es realitzarà una prova de nivell a tots els alumnes a partir de 3r de primària (nous alumnes i
alumnes que van estudiar amb nosaltres l’any passat) el dimecres 13 de setembre al migdia. Us hi esperem!

Més informació d’interès sobre el curs 2017-2018:
• No serà necessari comprar llibres de text a cap dels nivells. Tots els materials, tant Early Years com Primary,
han estat desenvolupats pel British Council i estan inclosos al curs.
• Com a novetat, podreu abonar els rebuts mensualment, amb domiciliació bancària o targeta de crèdit/dèbit. Les
famílies dels estudiants inscrits rebran tota la informació econòmica al setembre.
• A més de les dues reunions informatives anuals, David Toy, el nostre coordinador acadèmic al centre, podrà
estar disponible els dilluns a la tarda i dimarts i dijous en horari de migdia per a consultes amb cita prèvia.
• Els grups dels dilluns començaran el curs el 2 d’octubre i els grups de dimarts i dijous, el 3 d’octubre. Us farem
arribar més informació sobre el nou curs de manera personalitzada durant les últimes setmanes de setembre.
• El període d’inscripció romandrà obert fins al 12 de setembre. Tots els estudiants inscrits fora d’aquest termini
passaran a formar part d’una llista pendent de confirmació.
• El dijous 21 de setembre organitzarem una reunió informativa al col·legi on podrem resoldre els vostres dubtes
i donar-vos més informació sobre els nostres cursos. Confirmarem l’horari durant el mes de setembre. Us
convidem a tots a assistir!
Us recordem que per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu contactar-nos a través del correu
escoles.barcelona@britishcouncil.es i el telèfon 93 241 97 00.
Moltes gràcies.
Salutacions cordials,
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