
                                                                      
 
 

COMUNICAT DE L’ACTIVITAT D’ANGLÈS 
 

 

Us donem la benvinguda al nou curs d’anglès 2022-23. L’anglès és una activitat extraescolar voluntària i, com a tal, 

s’entén que els nois i noies que s’hi apunten, ho fan lliurement. Només desitgem que la motivació que us ha portat a 

començar el curs amb ganes no defalleixi.  

 

L’activitat d’anglès és impartida per professors qualificats en EFL (English as a Foreign Language)  bilingües i nadius. 

Preparem als nostres alumnes seguint el curriculum de Cambridge university perqué en un futur sempre puguin 

presentar-se a algun certificat oficial, recomenan com a primer título el First Certificate (FCE). 

 

S’ofereixen 6  nivells  

 

LOW PRE-INTERMEDIATE -     PRE-INTERMEDIATE  -   INTERMEDIATE  -   UPPER-INTERMEDIATE -    FCE  -    CAE 
 

Segons el curs I el nivell s’ofereixen les segúents opcions d’horaris: 

 

1R - 2N ESO 
 

3r - 4t ESO 
 

BATXILLERAT 

MONDAY & WEDNESDAYS 

 

TUESDAY & THURSDAYS 

 

FRIDAYS  

15:30-16:30 hrs 

 

15:30-16:30 hrs 

 

16.00-18.00 hrs. 

Els grups són de mínim 5 alumnes i màxim 10. Hi poden haver canvis en els grups, que es comunicaran de la manera més ràpida possible 

 

• 1er2n ESO – Dilluns & DIMECRES 15.30-16.30 hrs 

• 3er 4t ESO -  Dimarts i DIjous 15.30-16.30 hrs 

• Batxillerat – Divendres 16-18 hrs 
 
PREPARACIÓ EXAMEN OFICIALS – UNA SESSIÓ 2HRS – 16-18:00 HRS  
 
És imprescindible l’Enrollment Form – full d’inscripció amb les dades de l’alumne , sense això no será efectiva la 
inscripció. 
 
L’activitat d’anglès començarà el dia 3 d’Octubre i finalitzarà el dia 21 de Juny. L’activitat es realitzarà tots els dies 

lectius del curs, en els horaris i grups que ve determinat en el resultat de la proba de nivel i del grup assignat.  

 

Desde Britannia School us facilitem trimestralment un informe d’avaluació, que us entregarà per correu electrònic. 

Tan mateix podrán contactar sempre que ho necessitin o quan vulguin tutoria. 

 

Els trimestres i calendari del curs: 
 

• 1r Trimestre -del 3 d'Octubre al 21 de Desembre  

• 2n Trimestre - del 9 de Gener al 31 de Març 

• 3r Trimestre - del 11 d'Abril al 21 de Juny. 

Vacances 

• Nadal -del 22 Desembre al 8 de Gener (ambdós inclosos) 

• Easter -del 3 al 10 d'Abril (ambdós inclosos) 

• Estiu - Comencen el 22 de Juny 

 



Dies de Lliure disposició – els mateixos que disposi L’INSTITUT. 

 Els reports trimestrals s’elaboraràn seguint el calendari d’avaluació escolar;  

1. 1st Assessment Report-  A partir del 21/12 

2. 2nd Assessment Report – A partir del 30/03 

3. 3rd Assessment Report – A partir del 22/06 

 

El sistema d’intranet enviarà un mail automàtic als pares quan estiguin disponibles els reports de cada Trimestre. 

Per confirmar la plaça cal cumplimentar l’enrollment form (formulari online) , és imprescindible disposar d’aquesta 

informació per poder tenir-vos informats en tot moment de l’evolució del seu fill/a, per rebre els reports (notes/ 

informes)  així com per rebre els comunicats de les incidències que es puguin produir durant el curs en el seguiment i 

control d’assistència.  

 
Les classes s’impartiràn via streaming per la plataforma digital sempre la mateixa aula virtual que es confirmarà 

per cada grup. 
 
Paral.lelament a la classe és necessari que el vostre fill/atingui el material didàctic i notebook perque  prengui apunts 

i notes de cada classe: vocabulary, fixed expressions, use of English..etc. en una llibreta (ja sigui física o virtual), el 

programa i material será en format electrònic i cada grup tindrà la seva Google Classroom on poder anar guardant i 

arxivant tot el programa i temari. 

 

El llibre i material didàctic que utilitzaran els alumnes és el següent:  

 

LOW- PRE-NTERMEDIATE  – Gold Experience A1      PRE-INTERMEDIATE - Gold Experience A2    
INTERMEDIATE – Gold Experience B1                          UPPER-INTERM.   - Gold Experience B1+     
FCE – FCE Compact             CAE – CAE Compact  
 
El pagament d’aquest material didàctic s’efectuarà per domiciliació bancària, en el compte corrent que heu facilitat 

prèviament per carregar les quotes de l’activitat. 

 

El preu de l’activitat, material a part, és de 60 €/euros mensual. 

 

Els rebuts de l’activitat es passaran al cobrament dins dels 5 primers dies de cada mes, per càrrec en el compte 

corrent que consta al formulari  , a partir del mes d’octubre de 2022 fins al mes de Juny de 2023. A l’Octubre també 

es passarà el càrrec del material didàctic – 35 €. 
 

Per a qualsevol consulta o comentari poden sempre adreçar-se a la nostra coordinadora de Britannia School, 

Mrs.Hannah Love(teachers@britanniaschool.com) o bé l’Assistant Director Steffi Bofill i Dunn 

(Steffi@britanniaschool.com) estarn  

 

NOTA IMPORTANT: Un cop iniciat el curs, NO S’ADMETRAN PETICIONS DE BAIXA O CANVIS D’ACTIVITAT QUE NO 
SIGUIN JUSTIFICATS. En qualsevol cas, qualsevol petició de baixa o canvi d’activitat només es podrà sol·licitar fins el 
dia 20 de cada mes perquè tingui efectes a partir del primer dia del mes següent, deixant clar el motiu, i s’haurà de 

notificar per escrit al compte de correu de l’ampa i Britannia School.  

 

 

Many thanks in advance, 

 

 

 
 
 
BRITANNIA SCHOOL & AMPA de l’Institut Joan Boscà  
Barcelona, Setembre de 2022  


