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0. Forma de treball 
La forma de treball està basada en aquests punts:

✗ Grups reduïts i homogenis de capacitat de treball.

✗ Treball i material adequat a cada edat i nivell.

✗ Contacte dinàmic entre l’acadèmia i pares d’alumnes.

✗ Professorat ben preparat i compromès amb la seva tasca.

✗ La llengua vehicular a la classe és l’anglès, el professorat parla

sempre en anglès (intentant no arribar a la incomunicació) i motiva

als alumnes a utilitzar l’anglès el màxim de temps possible.



✗ Som molt curosos en què els grups que hi

hagi, siguin prou homogenis de nivell i

rendiment. La nostra màxima és treballar

amb grups de 8-10 alumnes. Si podem,

treballem amb 8 nens/es.

1.GRUPS HOMOGENIS DE NIVELL



✗ Classes dinàmiques amb participació

constant dels alumnes d’una manera

ordenada sempre comptant amb activitats

que desenvolupin totes les competències de

l’aprenentatge i especialment les orals.

2. TREBALL I MATERIAL ADEQUAT A CADA EDAT I NIVELL



2.0  PROVES DE NIVELL. 

Un cop tenim els llistats d'alumnes, els citem
(durant l'estiu 22) per fer una prova de nivell
individualitzada que ens permeti organitzar els
grups de treball i nivell homogenis.
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2.1. GRUPS PER EDAT I NIVELL.
Els grups s’organitzen per nivell i no per edat. 

Infantil, 

Primer Cicle de Primària, 

Segon Cicle de Primària, Nivell A1

Tercer Cicle de Primària, Nivell A2



✗ Nens/es d’Infantil:
Activitats majoritàriament orals com cançons,

jocs (ordinador, moviment, taula), vídeos de

cançons, diàlegs, etc. Tot adaptat a una

estructura de treball que es basa en un bon

balanç d’aprenentatge de vocabulari,

expressions i la utilització d’aquestes de

manera natural i en format oral.

Es comença a treballar la motivació dels

alumnes mitjançant l’afectivitat.

2.1. GRUPS PER 
EDAT I NIVELL



2.1. GRUPS PER 
EDAT I NIVELL

✗ Nens/es de Primer Cicle de Primària:

Els alumnes d’aquesta edat treballen encara

molt semblant als alumnes d’Infantil, treball

molt oral mitjançant cançons, jocs, diàlegs,

vídeos de cançons, etc. però es va integrant

de mica en mica la lecto-escriptura.

Se segueix treballant la motivació dels

alumnes i es comença a fomentar el treball en

parelles/grups.



✗ Nens/es de Segon Cicle de
Primària:

Es manté el treball en l’àmbit oral amb

cançons, diàlegs, jocs, etc.

S’aprofundeix amb la lecto-escriptura.

Se segueix treballant la motivació de

l’alumne i el treball en parelles/grups.

2.1. GRUPS PER 
EDAT I NIVELL



2.1. GRUPS PER EDAT I 
NIVELL
✗ Nens/es de Tercer Cicle de Primària:

Se segueix treballant la part oral, però amb activitats

més d’acord amb l’edat (resum de textos, explicació

del dia a dia, del que es va fer el passat cap de

setmana, presentacions, etc.).

Els llibres introdueixen gradualment activitats de

gramàtica que ens ajuden a reforçar les estructures

apreses en els anys anteriors. Se segueix treballant la

motivació de l’alumne i el treball en parelles/grups.



2.1. GRUPS PER EDAT I NIVELL

Depenent del nivell arribat pels alumnes des de 6è comencem

a preparar-los per fer exàmens oficials, Cambridge Exams,

Oxford Test of English, etc.

Som Centre Preparador de Cambridge i Centre Examinador
d’Oxford.



2.2. Classe grup infantil

video
ACLARACIÓ SOBRE EL VÍDEO:

ES VA GRABAR AMB UNA CÀMARA OCULTA AMB PERMIS DELS PARES, 
QUE EREN MIRANT EL VÍDEO EN DIRECTE DES DE LA CLASSE DEL 
COSTAT, PER AIXÒ LA TEACHER I ELS NENS PRACTICAMENT NO 

CANVIEN DE LLOC DURANT TOTA LA CLASSE.



3. horaris

INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA 
I BATXILLERAT. 

PODEM TREBALLAR EN ELS 
SEGÜENTS HORARIS: 

MIGDIES 12.30-13.30

14.00-15.00

TARDES   16.30-17.30



o El professorat existent està format per persones que fan

de l’ensenyament de l’anglès la seva carrera

professional.

o Comptem amb Graduats en Educació, Psicopedagogia o

Estudis Anglesos.

o Persones compromeses amb el treball i amb ganes i

capacitat per treballar amb els nens i motivar-los.

4. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT



4. FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT

✗ Des de l’acadèmia, especialitzada en

anglès, s’està constantment fent

accions de formació pedagògica pel

professorat, donat que creiem que una

bona formació dels formadors és la

millor eina per poder donar un bon

ensenyament als nens.



Donada la proximitat de l'acadèmia a la 
vostra escola, i l'horari predefinit a 
treballar podem dir que el professorat
que enviarem serà entre el que compta
amb més experiència en el sector de 
l’ensenyament d'anglès.
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4. Elecció DEL PROFESSORAT



5. SEGUIMENT PERSONALITZAT
✗ El professorat és qui fa les classes, però a part, hi ha el

coordinador que realitza tasques de seguiment de l’evolució
dels alumnes. Aquestes tasques són:

Visualització de 
les classes 
d’anglès.

Observació dels 
nens i nenes 
durant la classe. 

Observació del 
compliment dels 
objectius marcats 
al professorat.

✗ Aquest seguiment es fa no tan sols 1 curs, sinó que es fa tot el
temps que l’alumne segueix l’activitat i sempre el fa la mateixa
persona (coordinador/a de l’activitat).



6. Tutories i informes trimestrals
Aquest seguiment ens permet fer:

✗ Informes trimestrals personalitzats.

✗ Tutories personalitzades i individuals dos cops a l’any:

o 1r Trimestre

o 3r Trimestre
✗ Aplicació de mesures correctives dels possibles problemes que poguessin

sorgir i que s’escapen de l’àmbit del professorat (canvis dels alumnes de

grup, etc.).

✗ Planejament personalitzat dels Exàmens Oficials.



7. EXÀMENS OFICIALS
Una de les nostres màximes és que els alumnes puguin preparar-se per fer exàmens oficials de la Universitat

d’Oxford, Universitat de Cambridge i de l’Escola Oficial d’Idiomes. La nostra tasca en aquest aspecte és la

següent.

✗ Comprovar mitjançant tests de nivell que l’alumne està preparat per poder accedir a aquests exàmens

amb garanties d’aprovar-los. Aquests tests se solen fer des de 6è de Primària o 1r d’ESO.

✗ Contactes amb els pares dels alumnes per poder parlar d’aquesta idoneïtat.

✗ Preparació dels exàmens. (Els alumnes assisteixen a classes de preparació d’aquests exàmens durant els

mesos anteriors, normalment és 1,5 hores setmanals durant quatre mesos).

✗ Les classes són gratuïtes pels alumnes i el material també.

✗ Matriculació dels alumnes. L’acadèmia s’encarrega de la matriculació dels exàmens de Cambridge.

✗ Acompanyament dels alumnes més joves el dia de l’examen.



L’acadèmia disposa d’una web www.misterenglish.es on hi

ha informació de moltes de les activitats que es fan, així com

una Intranet mitjançant la qual els pares poden anar seguint

una mica el dia a dia de la classe. Per exemple, s’envia un

correu als pares dels alumnes si un alumne falta a alguna

classe, informació de notes, exàmens, deures, informes

trimestrals, etc.

8. WEB-INTRANET



✗ Quan un alumne falta
s’envia un correu a la
família.

✗ L'acadèmia esta oberta
de 9.00 a 13.00 i de
16.00 a 21.00 per
atendre les famílies.

✗ En el cas de classes a la
tarda, si un alumne no es
recollit a l’hora
corresponent, es truca des
de l’acadèmia a casa per
avisar que l’alumne està
amb el professor/a.

9. INFRAESTRUCTURA DE L’ACADÈMIA
✗ L’acadèmia posa a disposició de l’activitat tota la

infraestructura necessària. Alguns exemples:



10. COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA
✗ Donat que ja estem treballant amb una quantitat important d’alumnes,

sabem que sempre poden sorgir petits problemes perquè estem

utilitzant espais conjunts amb l’escola.

✗ Estem sempre disposats a cooperar amb l’escola i revisar formes de

treball perquè aquests problemes desapareguin.

✗ És la direcció de l’acadèmia qui s’encarrega de tenir els contactes

necessaris amb la direcció del col·legi per poder solucionar

aquests problemes.



11. Classes híbrides-online. 
✗ Durant el confinament, els grups de primària, secundària, batxillerat i

adults van continuar la seva activitat amb classes online. Aquest fet,

ens va donar l'experiencia necessària per poder fer classes en

format online o híbrid en els cursos posteriors.

✗ En cas d'haver una situació de confinament es podrien continuar les

classes en format híbrid o online amb l'objectiu de que els

alumnes no perdin el curs.



12. PREUS

✗ La forma de cobrament és: 
Mensualitat per Alumne:Mensualitat per Alumne:
Infantil 22€ 1 hora per setmana.   
Primària: 37€ 2 hores per setmana

Preus del material-llibres: 
Infantil: 0€
Primària: A concretar



13. Resum dels serveis oferts

✗ Classes d’anglès per tots els nivells des de P4 fins a 
nivell Advanced. 

✗ Informes trimestrals. 
✗ 2 Tutories Personalitzades per curs. 
✗ Organització dels grups per nivell. 
✗ Professorat amb experiència. 
✗ Preparació d’exàmens oficials. 
✗ Comunicació directa amb el professorat i direcció de 

l’acadèmia. 



Any questions?
You can find us at:
✗ www.misterenglish.es
✗ misterenglish@hotmail.com
✗ Or 617344336 Javier. 


