Curs 22-23
Benvolgudes famílies,
És un plaer adreçar-nos a vosaltres per presentar-vos Kids&Us School of English, el mètode d’anglès per a nens
i nenes a partir d’un any capdavanter a Espanya. Kids&Us ha desenvolupat una metodologia pròpia basada en
el procés natural d’adquisició de la llengua materna. Amb el mètode Kids&Us, els nens i nenes a partir d’un
any són exposats a la llengua anglesa de manera global, sense restriccions, amb situacions i contextos adaptats
a la seva edat. I és que, si comencem a aprendre la llengua materna des del primer dia de vida, per què en el
cas d’una llengua estrangera ha de ser diferent?
A la Llar Xics la Salle, els vostres infants tindran l’opció de fer anglès amb la metodologia Kids&Us, en els
nivells d’1 i 2 anys, participant de 30 minuts setmanals en horari lectiu, d’octubre a juny. No caldrà que us
desplaceu al centre Kids&Us sinó que Kids&Us vindrà a l’escola.
Per poder inscriure als vostres fills/es caldrà que doneu el vostre consentiment per escrit autoritzant a
desplaçar l’alumne a una altra aula de la Llar durant 30 minuts per dur a terme l’activitat amb els professionals
de Kids&Us. El cost de l’activitat és de 39€ mensuals, i es durà a terme a l’aula de menjador en grups de 5 a 8
alumnes per sessió. Aquest import us serà facturat en el rebut mensual habitual.
*L’activitat es durà a terme si hi ha un nombre suficient d’inscrits.
*Donar-se tant de baixa com de d’alta implicarà el pagament de l’últim o primer mes en la seva totalitat.
Amb Kids&Us, els nens i nenes a partir d’un any d’edat poden aprendre anglès d’una manera totalment
diferent i innovadora. Tant el material pedagògic com les dinàmiques que es fan servir en les nostres sessions
les crea i desenvolupa el Departament Pedagògic de Kids&Us amb un únic objectiu: que els nostres alumnes
adquireixin una alta competència lingüística en anglès. L’import anual del material és de 75€.
Si hi esteu interessats, cal que ens ompliu el comprovant adjunt i fer-nos-el arribar, juntament amb la
documentació de matrícula del vostre fill/a. Mentrestant, podeu trobar més informació sobre nosaltres al web
corporatiu https://www.kidsandus.cat.
Rebeu una cordial salutació,
Kids&Us La Seu d’Urgell
Pl. Camp del Codina, 7, bxs
25700 La Seu d’Urgell
Telf. 973 04 64 45
laseudurgell@kidsandus.cat

Anna Sansa i Call
Directora
Col·legi la Salle – la Seu d’Urgell
973.350144
lasallelaseu@lasalle.cat
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AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT KIDS&US a XICS LA SALLE

Jo,...................................................................., amb DNI...................... i pare/mare/tutor legal del
nen/a...................................................................... del nivell de ……….. any/s, autoritzo que el
meu fill/a participi de l’activitat Kids&Us en horari lectiu (matí) a la Llar Xics la Salle.
Així mateix, autoritzo a l’escola a carregar en el meu rebut, l’import mensual de 39€ per
l’activitat i 75€ anuals en concepte de material Kids&Us.
*L’activitat es durà a terme si hi ha un nombre suficient d’inscrits.
*Donar-se tant de baixa com de d’alta implicarà el pagament de l’últim o primer mes en la seva totalitat.

Signatura del pare/mare/tutor

Data: ......... de .......................... de 20.....

