Partner oficial

Benvolguts,

Ens plau comunicar-vos que Winter School triarà un centre de primària del barri per a establir una col·laboració en el
marc de les activitats extraescolars. Hem pensat que la vostra escola podria gaudir d’aquesta experiència ja que els dos
centres som una escola de barri i compromesa amb l’educació i la formació integral dels nostres alumnes.
Winter School porta més de 30 anys ensenyant idiomes a generacions de nens i nenes renovant-nos constantment en
matèria pedagògica sense renunciar a la possibilitat de seguir accedint a exàmens oficials de Cambridge homologats per
la UE. Actualment, el nostre centre compta amb la distinció de Cambridge Learning Partner, atorgat per la mateixa
institució que suposa un segell de qualitat en l’ensenyament de l’anglès, les instal·lacions, l’equip docent i el material
didàctic.
Oferim una col·laboració amb tarifes exclusives*servei de permanència gratuït abans i desprès de la classe i horaris
adaptats per al vostre centre. Podran gaudir de classes dinàmiques on l’alumne és protagonista i agent actiu de
l’aprenentatge sempre guiats per un professor atent i proactiu que proposa activitats lúdiques i creatives seguint el
currículum equivalent als estàndards de Cambridge en funció de cada edat i nivell.
Els més petits aprendran a través de jocs, dinàmiques de grup o storytelling teatralitzat en aules adaptades amb terres
tous i material adequat a la seva mida. Els alumnes de cicle mitjà o superior reforçaran visiblement l’assignatura
d’anglès i podran començar a preparar-se per a accedir a exàmens oficials atenent a la diversitat del grup, amb
professors que faran un seguiment personalitzat de cada alumne sempre en contextos dinàmics, grupals i connectats amb
el món que els envolta.
Per a totes aquestes raons creiem que us podria interessar que Jovellanos i Winter School col·laborem en aquesta tasca
conjunta: oferir el millor ensenyament possible d’anglès als nostres nens i nenes.

Rebeu una cordial salutació,
Joel Mackay

*20% de descompte en un curs regular (setembre - octubre) i intensius (juny / juliol) per a nous alumnes. En cas dels
alumnes ja matriculats a Winter, podran gaudir d’aquesta col.laboració si porten un amic.
* Un cop l'alumne deixa de formar part del Jovellanos si vol seguir a Winter podrà gaudir de un 10%
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HORARIS CURS 2017/18
Secretaria del 18 de setembre al 22 de juny

De Dilluns a Dijous de 10:00 a 14:00 i 16:00 a 20:30
Divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30

Classes

Dies

Horari

Pre-Kids

Dilluns

17:30 a 18:30

5 anys

Dimarts

17:30 a 18:30

Kids

Dilluns i Dimecres

17:30 a 18:30

6 a 9 anys

Dimarts i Dijous

17:30 a 18:30

Pre-teens

Dilluns i Dimecres

17:30 a 19:00

10 a 13 anys

Dimarts i Dijous

17:30 a 19:00

Dilluns i Dimecres

19:00 a 20:30

Dimarts i Dijous

19:00 a 20:30

Dimecres i Divendres

16:00 a 17:30

Dilluns i Dimecres

20:30 a 22:00 19:00/20:30

Adults

Dimarts i Dijous

20:30 a 22:00 19:00/20:30

y

Dilluns i Dimecres (matí)

09:00 a 10:30

Teens
14 a 17 anys

10:30 a 12:00

Senior (+50)
Dissabte matí

9:30 a 12:30
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CURS ESCOLAR

Hores

Quota única
Preu 0%
Preu -20%
descompte Jovellanos

FORMA DE PAGAMENT
Dues quotes
Tres quotes
Preu 0%
Preu -20% Preu 0%
Preu -20%
descompte Jovellanos descompte Jovellanos

Mensual
Preu 0%
Preu -20%
descompte Jovellanos

Pre-colours 5 anys

(9,5 mesos)

1 h/setmana

361 €

289 €

181 €

144 €

120 €

96 €

38 €

30 €

Colours - 6 a 9 anys

(9,5 mesos)

2 h/setmana

722 €

578 €

361 €

289 €

241 €

193 €

76 €

61 €

3 h/setmana

1.017 €

813 €

508 €

407 €

339 €

271 €

107 €

86 €

3 h/setmana

1.017 €

813 €

508 €

407 €

339 €

271 €

107 €

86 €

Pre-teens - 10 a 13 anys
Teens - 14 a 17 anys

(9,5 mesos)
(9,5 mesos)
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