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FUNNY KIDS®: Oferim per a l'etapa d’Educació Infantil
una experiència multisensorial de l'anglès amb un
aprenentatge 100% lúdic i motivador. Les nostres
classes estan plenes de cançons, jocs, material
digitalitzat, "travelling book", flashcards, booklet, grans
pòsters ... una infinitat de recursos materials d'acord
amb els continguts establerts per a cada mes atraient
l'alumnat al fascinant món de l'expressió en una llengua
diferent del propi. A més, la nostra mascota BT serà l'eix
conductor de les nostres rutines diàries comptant
amb estímuls personalitzats que reconeguin i premiïn
l'esforç dels més petits / es.
PRIMARY FUN®: Acompanyem el salt al primer cicle de
d’Educació Primària amb una metodologia que segueix
la línia de Funny Kids® però introduint lectoescriptura
també en anglès al costat del booklet. Els escolars
continuen aprenent a través de cançons jocs, activitats
multimèdia, vídeos i tota classe d'estimulació visual i
auditiva. Introduïm un nou company en les assemblees
de classe: el "traveling book". Presentacions d'alumnat,
hobbies, receptes, dibuixos,...
CAMBRIDGE EXAMS: A partir de 2n i/o 3r d’Educació
Primària treballem les 4 competències lingüístiques
(READING, LISTENING, SPEAKING & WRITING)
orientades a l'obtenció de certificats oficials. Per entrar
en qualsevol d'aquests cursos serà necessari superar
una prova de nivell a l'inici de curs que determinarà el
nivell de l'estudiant. Introduïm com a novetat YOU &
ME: aules virtuals al costat de l’auxiliar de conversa
nadiu per treballar la fonètica i l’expressió oral del
nostre alumnat.

- Places limitades. ALTES PER LA WEB WWW.BRITISHTIME.ES
- Les baixes s'han de comunicar abans del 20 de cada mes a través del web www.britishtime.es
- Les devolucions de rebuts suposen un recàrrec de 6 € per despeses bancàries.
- MATERIALS: 30€ anual en el programa Funny Kids® i Primary Fun® i 45€ al programa Cambridge
(S'abonarà el 15 d'octubre).
- British Time® obre i /o manté grups reduïts per sota de la ràtio mínima amb tarifes especials prèvies
comunicació a les famílies.

Dilluns / Dimecres
✓
✓
✓
✓

FUNNY
PRIMARY
CAMBRIDGE
PRIMÀRIA
CAMBRIDGE
SECUNDÀRIA

Dimarts / Dijous
13.50 -14.50 h : 30€/mes
17 – 18.15 h: 30€/mes
13.50 -14.50 h : 30€/mes
17 – 18.15 h: 30€/mes

✓ 13.50 – 14.50 h: 35€/mes
✓ 17 – 18.30 h: 41€/mes
✓ 15.30 – 17 h: 41€/mes

