PREU/MES – 60,50€ (1h/setm) material 72€ (curs)
87€ (1,30h/setm)material (78€ curs)
104€ 2h/setm) material (78€ curs)
CURSOS –P3 a 6è -(consulteu graella per saber dies)

Kids&Us utilitza una metodologia d’aprenentatge de l’anglès pròpia i basada en el procés
natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre
determinat, natural i espontani.
Tots els professors Kids&Us han rebut formació específica per poder impartir classes amb
el nostre mètode.
A més de proporcionar-los una formació contínua, també els avaluem periòdicament
mitjançant auditories internes per tal de garantir així la qualitat de les nostres classes.
Quins objectius té Kids&Us? El nostre mètode vol que, des del primer dia, els nens i
nenes:
• Aprenguin naturalment aprofitant els seus recursos innats
• Tinguin un contacte amb l’anglès directament des del primer dia, sense adaptacions ni
omissions, per tal que duguin a terme un aprenentatge global de l’idioma;
• Interioritzin la gramàtica elemental de l’anglès de manera natural i espontània;
• Siguin capaços de comunicar-se;
• Tinguin una bona pronunciació;
• Desenvolupin una bona comprensió oral encara que no ho entenguin tot paraula per
paraula
• Trobin més senzill l’aprenentatge de l’anglès en general. .
És important destacar que Kids&Us no és només una metodologia per infants que
comença i acaba en un moment determinat, sinó que el mètode acompanyarà els nens i
nenes des de l’inici del seu aprenentatge fins a l’obtenció del PROFIENCY a l’edat
aproximada de 18 anys Per als alumnes de nova incorporació a la metodologia Kids&Us, la
divisió de nivells és la següent
Els nens/es de P3 anirien al nivell del personatge SAM.
Els nens/es de P4 i P5 anirien al nivell del personatge EMMA.
Els nens/es de 1r i 2n anirien al nivell del personatge OLIVER.
Els alumnes de 3r i 4rt de primària realitzaran el nivell JR. STARTER
Els alumnes de 5è i 6è realitzaran el nivell JR 1 o 2 en funció del seu nivell.
Els alumnes que ja hagin cursat Kids&Us prèviament podran continuar amb el següent
personatge que els toca.

