
English* 

ESPAI CULTURA CLARET 
 

✓ Classes d’anglès en grups reduïts. 

✓ Professors de nivell nadiu. 

✓ Es fomenta l’ús exclusiu de l’anglès a l’aula. 

✓ Classes amenes i didàctiques per 
incentivar la curiositat i mantenir l’ interès 
de l’alumne/a. 

✓ Àmbit familiar on l’alumne se sent 
còmode. 

✓ Itinerari dissenyat per assolir els nivells 
establerts pel Cambridge English Language 
Assessment. 

✓ Activitats complementàries perquè els 
alumnes aprofundeixin el seu nivell de 
l’idioma (estades a l’estranger i intercanvis 
lingüístics).  

 
 
 

 
 
 

Inscripcions i matrícula: 
 
L’Espai Cultura té una matrícula única de 55€ 
(antics alumnes 36€) que hauran d’abonar 
juntament amb la primera quota tots aquells 
alumnes que no fan cap altra activitat a l’Espai 
Cultura.  
 

Per començar el 19 de setembre ompliu el formulari 
d’inscripció abans del 27 de juny: 
 
https://forms.gle/u1jnKM1X6jgE2Azp7 
 
*Les matrícules a partir del 27 de juny no es 
gestionaran fins al setembre.  
 
**Per començar un cop iniciat el curs (19 de 
setembre), s’ha d’omplir formulari d’inscripció i 
enviar correu sol·licitant plaça a 
espai.cultura@claretbarcelona.cat. 
 
***Els horaris poden estar subjectes a canvis. 
 
 

PER MÉS INFORMACIÓ: 
http://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-
cultura-claret 
espai.cultura@claretbarcelona.cat 

 
 
 

SPEAK* 

ENGLISH 
ESPAI CULTURA CLARET Curs 2022-2023 

Come and learn English with us! 
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FIRST STEPS 
 
PLAYTIME  
Adreçat a: nens i nenes de P3 i P4.  
 
Dinamitzem un espai de joc en anglès on els infants se sentin ben 
atesos i feliços.   
 

• Joc lliure a través del joc simbòlic, construccions, contes i 
manipulació de materials. 

• Propostes grupals de música i dansa, jocs psicomotrius i 
activitats plàstiques.  

• Grups de màxim 10 alumnes. 
Horaris: dilluns i dimecres de 17,00 a 18,00 (2 hores setmanals) / 
dilluns de 17,00 a 18,00 (1 hora setmanal) . 
Preus: 1 hora 42€ x 9 quotes mensuals / 2 hores 63€ x 9 quotes 
mensuals. 

 
LITTLE STEPS   
Adreçat a: nens i nenes de P5.  
 
Espai amb l’objectiu d’introduir l’infant a la llengua anglesa. Les 
propostes estan pensades per convidar als infants a expressar-se a 
través de cançons, contes, jocs i manualitats.  
 
Horaris: migdies (1 ó 2 hores setmanals) / dimecres de 17,00 - 
18,00 (1 hora setmanal).  
Preus: 1 hora 42€ x 9 quotes mensuals / 2 hores 63€ x 9 quotes 
mensuals. 

 
STEPS 1-2-3  
Adreçat a: nens i nenes de 1r, 2n i 3r d’EP.  

 
Curs que evoluciona naturalment de LITTLE STEPS on s’aprofundeix 
en l’ús de l’anglès. Es manté l’esperit lúdic de les activitats. 
 
Horaris: migdies (1 ó 2 hores setmanals)/ dilluns i dimecres ó dimarts 
i dijous 17,00 a 18,00 (2 hores setmanals). 
Preus: 1 hora 42€ x 9 quotes mensuals / 2 hores 63€ x 9 quotes 
mensuals. 

ITINERARI CAMBRIDGE 
 
STEPS 4-5-6  
Adreçat a: nens i nenes de 4t, 5è i 6è d’EP.  

 
S’introdueix l’itinerari de Cambridge English Language Assessment. 
Es promou un entorn comunicatiu tant a nivell oral com escrit. Els 
alumnes seran avaluats periòdicament per confirmar que estiguin 
assolint els objectius.  

 
Horaris: migdies (2 hores setmanals) / dilluns i dimecres ó dimarts i 
dijous 17,00 a 18,00 (2 hores setmanals). 
Preus: 63€ x 9 quotes mensuals (llibres no inclosos en el preu). 

 
TEEN ENGLISH  
Adreçat a: joves d’ESO i Batxillerat.  

 
Cursos específics per a què els alumnes es puguin presentar amb 
garanties a l’examen de B2 First (Cambridge). Les classes estan 
organitzades per nivell. Pels alumnes que han aprovat el B2 First 
oferim classes de preparació pel C1 Advanced.  

 
Horaris: 3 hores setmanals. 
 
- dilluns i dimecres de 18,00 a 19,30.   
- dimarts i dijous de 18,00 a 19,30.  
- divendres (1,5 hores) de 15,00 a 16,30 / 16,30 a 18,00.  
& un dia entre setmana (de dilluns a dijous) de 17,00 a 18,30 / de 
18,00 a 19,30.  
   
Preus: 98€ x 9 quotes mensuals (llibres no inclosos en el preu). 
 

*Horaris a convenir per nivell i demanda. 
 
 
 
 
 
 

INTERCANVIS 
 

INTERCANVIS ONLINE 
Adreçat a: alumnes d’anglès de l’Espai Cultura. 
 

• Projectes d’intercanvi amb l’institut William Byrd d’Estats Units.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


