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ANGLÈS i FRANCÈS,  

CURS 2022-23 
Del 19 de setembre al 16 de juny 

Per a alumnes d’educació infantil, primària i ESO 
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L’Escola d’Idiomes Salesians Badalona - Activa és un 
projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en 
horari extraescolar dirigit a alumnes des d' educació 
infantil fins a secundària. 

              
 
 

 

 ANGLÈS Dies Horaris Quota 

ED. INFANTIL –P3 Dilluns 17:00-18:15h 42€ 

ED. INFANTIL –P4 i P5 Dm – dj 17:00-18:15h 52€ 

ED. PRIMÀRIA  1r i 2n  Dm – dj 17:00-18:15h 52€ 

ED. PRIMÀRIA  3r i 4t  Dll - dc 17:00-18:15h 52€ 

ED. PRIMÀRIA  5è i 6è  Dll - dc 17:00-18:15h 52€ 

ESO  Dm – dj 17:10-18:40h 59.5€ 
 
 

 FRANCÈS Dies Horaris Quota 

ED. PRIMÀRIA  - 3r a 6è Dm – dj 17:00-18:15h 52€ 

ESO Dll - dm 17:10-18:40h 59,5€ 

 
 
 
 
 

 

 
INSCRIPCIONS I MATRÍCULA 
Les inscripcions es faran a través del formulari que 
trobareu a la pàgina web de l’escola: 
https://badalona.salesians.cat/extraescolars/ 

El període d’inscripcions estarà obert a partir del 1 de 
juliol, les places son limitades. 

 

MATRÍCULA: 50€ en concepte de materials i activitats 
complementàries. 

 

FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals, 
domiciliació bancària.  

 

REUNIÓ INFORMATIVA 
Al mes de setembre es realitzarà una reunió 
informativa. Se’ls informarà degudament. 

 

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES 
 És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal 

d’iniciar l’activitat.  
 La inscripció s’entén per cursos sencers. En cas de voler 

causar baixa durant el curs s’ha de comunicar per escrit 
exclusivament a l’escola abans del dia 20 del mes 
anterior a la baixa per tal de no emetre rebut. L’import 
de la matrícula no serà retornat en cas que l’alumne es 
doni de baixa. 

 L’assistència a les classes és obligatòria.  
 ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups en funció 

del número d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes 
amb la finalitat de poder donar el millor servei. Us 
recordem que les places a les activitats són limitades i 
que es reservaran per ordre d’inscripció. 

PER A MÉS INFORMACIÓ: ACTIVA – C/ Mallorca 221, 3r 2a • 08008 Barcelona / 93 284 02 22 / idiomes.cat2@activa.org 
 

CARACTERÍSTIQUES ESCOLA D’IDIOMES 
SALESIANS BADALONA-ACTIVA 

 
S’ofereixen 2 llengües estrangeres: ANGLÈS per alumnes 
d’EI, EP i ESO i FRANCÈS per a alumnes a partir de 3r 
d’EP i ESO.  

 

ANGLÈS:  

INFANTIL: es treballa la naturalització de la llengua 
anglesa com a mitjà de comunicació habitual, 
mitjançant una metodologia lúdica i dinàmica. 

 

PRIMÀRIA: es promou la independència en l’ús de la 
llengua mitjançant una metodologia lúdica i dinàmica.  
A partir de 3r d’EP poden presentar-se als exàmens 
oficials de Cambridge.  
 
ESO: els alumnes podran reforçar i ampliar els 
coneixements adquirits durant el curs. Els Grups es faran 
segons nivell. 

 
 A partir de 3r de primària s’ofereix la possibilitat als 
alumnes d’iniciar-se en l’aprenentatge d’una segona 
llengua estrangera: FRANCÈS amb l’objectiu de donar a 
conèixer els fonaments bàsics de l’idioma a través 
d’activitats lúdiques i amb un enfocament 
eminentment oral. 


