
          

El nostre anglès a la teva escola 
 
Aqueskkkkkkwww.stptraining.es 
 
STP serà l’empresa responsable d’impartir anglès extra escolar el proper curs 
2015-2016. 
 
El departament d’Anglès Júnior ofereix cursos per a nens i nenes a partir dels 3 
anys, seguint una progressió de nivells amb una metodologia i didàctica 
adaptades a cada edat. Tots els nivells s’imparteixen en grups d’entre 8 i 15 
alumnes i homogenis en edat. Es cursen en dues sessions setmanals d’1 
hora i 15 minuts de duració en dies alterns i en horari de tardes. 

 
Els nostres cursos d’anglès extra-escolar complementen i amplien de forma 
molt significativa el nivell d’aquesta llengua impartida a les escoles i ajuda als 
nostres nens i nenes a progressar en un ambient agradable i dinàmic on 
assoliran, també, estratègies i hàbits adequats per l’aprenentatge de l’anglès. 
 
El nostre objectiu final és oferir un camí d’aprenentatge que porti a assolir 
un domini avançat de la llengua abans que acabin la seva etapa escolar. 

 
Nivells 
 
Educació Infantil Tallers Play with English   (P3-P4-P5) 

 
Cicle Children 

Children 1                            (1r E.P.) 

Children 2                            (2n E.P.) 

Children 3                            (3r E.P.) 

Children 4                            (4rt E.P.) 

Cicle Junior Junior 1                               (5è E.P.) 

Junior 2                               (6è E.P.)        

 

 

Exàmens Internacionals    
 

 
STP Training ofereix al nostre alumnat la possibilitat de realitzar els 
prestigiosos exàmens Young Learners Exams (Cambridge) al final de curs. 
Aquests es poden fer a les nostres instal·lacions o a les del British Council a 
Barcelona depenent del rati d’alumnes inscrit. 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/STPGROUP
http://www.stptraining.es/
https://www.facebook.com/STPTraining?ref=hl


Horaris i preus: 
 

CURS HORARI PREU 

Tallers Play with English    
(P3-P4-P5) 

Dilluns i dimecres 
16.45-18.00h 

42€ mensuals 

Children 1                            (1r E.P.) Dilluns i dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

Children 2                            (2n E.P.) Dilluns i dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

Children 3                            (3r E.P.) Dilluns i dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

Children 4                            (4rt E.P.) Dilluns i dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

Junior 1                               (5è E.P.) Dilluns i dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

Junior 2                               (6è E.P.)        Dilluns I dimecres 
17.00-18.15h 

42€ mensuals 

 
Material: 
 
Els alumnes de Children 1 a Junior 2 tenen dos llibre: Activity book i Pupil’s 
Book. Al setembre us informarem del preu exacte d’aquests.  
 
Val a dir que aquests alumnes han de portar un estoig amb el material 
necessari d’aula. Per últim, els alumnes de Junior 1 i Junior 2 han de portar una 
petita llibreta. 
 
Cal destacar que els alumnes de Play with English no tenen llibre i no han de 
portar cap estoig. No obstant, han de pagar una quota de 20€ anuals pel 
material.  
 
 

Contacte: 
 
La inscripció pel curs 2015-2016 es pot fer a partir del full d’inscripcions, per 
telèfon o directament a la nostra acadèmia.  

 
Adreça: Prat de la Riba, 1, 08840 Viladecans                       Telèfon de contacte: 93 647 39 40 
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