
ANGLÈS
(E. Infantil, C. Inicial, Mitjà, Superior i ESO)

NOVACADÈMIA: És l'empresa encarregada de portar a terme l'activitat d'anglès. La filosofia de treball està basada en l’esforç, l’auto-
confiança, el reforç  positiu i la constància del treball ben fet. 
El seu mètode en aprenentatge de l’anglès, és el mètode CAMBRIDGE ENGLISH i  permet treballar les diferents competències de la 
llengua: Speaking, Writing, Reading, Grammar & Vocabulari, Use of English i Listening.  
  
❑ Pre-School: està comprès entre P3, P4 i P5. Les classes són un compendi d'activitats molt dinàmiques. A través del “drilling”, repetir 

rutines, salutacions, expressions a l’aula, es canten cançons, s'escolten audios, i es dóna  forma a la base i a la fonètica.  
❑ Primària: Els aspectes principals que treballem són:  Adquirir les bases de les competències lingüístiques de la llengua anglesa.  

Desenvolupar la creativitat, el lideratge, el sentit crític i les habilitats per a la  preparació del seu futur.  Aprenentatge a través de 
projectes estimulants.  

       Consolidar una correcta pronunciació.  Aprendre i transmetre una sèrie de valors i aplicar unes conductes de  comportament  
       adequades per crear un clima de treball que afavoreixi l’interès i la motivació vers la llengua. 
❑ ESO: Adquisició d’habilitats comunicatives i autonomia en llengua anglesa. Aplicació de la gramàtica  i el vocabulari  amb 

naturalitat. Adaptació de l’anglès a diversos contextos: acadèmics, professionals i Oci. Treball de projectes multidisciplinaris. 
Preparació i acompanyament dels alumnes per a exàmens oficials de Cambridge English. (KET), (PET).  

❑ Francès per l’ESO: Consolidar l’aprenentatge d’una segona llengua extranjera per els alumnes que tenen el francès com a optativa a 
l’ESO.  

❑  Aventatges d’una acadèmia d’anglès a l’escola amb la màxima Qualitat i una amplia quantitat de serveis de valor afegit. 
❑ Professorat titulat. 
❑ Preparació per als  exàmens oficials de Cambridge English. 
❑ Servei professional d’atenció a les famílies:   Tel. Atenció a l’Alumne i Famílies: 938 654 479 / 629 367 401 
    Info@novacademia.cat


