6è

Hands On English
A partir d’activitats que motiven als
infants, es veuran immersos en una
activitat 100% en anglès. Cuinarem,
dibuixarem, experimentarem, pintarem…
mentre aprenem anglès.
Dimecres: 18:30 - 19:30
Cost: €38 mes | €95 trimestre

Fun with English
Activitat centrada en el joc i les activitats
en grup. A partir de les quals els infants van
adquirint un coneixement més complex de
la llengua.

HORARI CURS
2020 - 21

Dimartes: 18:00 - 19:00 (Al Teu Aire)
Cost: €38 mes | €95 trimestre

4art a 6è
ESO

ESO
ONWARD
A kiDDo volem acompanyar els nostres
estudiants en el seu pas per l’institut,
assegurant-nos que son capaços d’utilitzar
a nivell oral la gramatica apresa a l’aula.
Grups molt reduïts, amb ensenyament
personalitzat on els ajudem quan cal
a resoldres dubtes plantejats als seus
centres educatius i els ajudem a prepararse pels examens.

Look what I can do!

c/Peris i Mencheta 9
Horta, Barcelona 08032
Tel. 647.95.00.16
e-mail: info@kiddobarcelona.com
www.kiddobarcelona.com

4art i 5è

Hands On English
A partir d’activitats que motiven als
infants, es veuran immersos en una
activitat 100% en anglès. Cuinarem,
dibuixarem, experimentarem, pintarem…
mentre aprenem anglès.

CALENDARI CURS ESCOLAR 2020-21

KIDDO CENTER
c/ Peris i Mencheta, 9

DILLUNS

DIMARTS

17:00h a 18:00h

17:00h a 18:00h

Play in English

Sensory Art

DIMECRES

Sempre de forma lúdica ens aproparem
a la robòtica. Solucionarem reptes i
farem descobriments través d’activitats
que integren ciència, tecnologia, art i
matemàtiques.
Dimarts (4art solo): 18:00 - 19:00
Cost: €45 mes | €130 trimestre
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Dillunes: 18:00 - 19:00
Dimecres: 18:30 - 19:30
Cost: €38 mes | €95 trimestre

Kiddo RobotiK
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Have a great
weekend!
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19:30h a 20:30h

Fun with English

MATRICULA:

Activitat centrada en el joc i les activitats
en grup. A partir de les quals els infants van
adquirint un coneixement més complex de
la llengua.

Play in Enlgish, Fun with English, Onward: €20
Hands On / Little Chefs:
€30
Jr. Robotik, Kiddo Robotik:
€40

Dimartes: 18:00 - 19:00 (Al Teu Aire)
Cost: €38 mes | €95 trimestre

Descompte del 10% per família amb 2 germans
o més.

Little Chefs

INSCRIPTIONS:

Activitat que exposa els infants a un ús
funcional de la llengua mentre aprenem
nou vocabulari i expressions gramaticals.
Els infants cuinen senzilles receptes a
l’hora que augmenta la seva comprensió
y expressió oral.

GRUPS:

Dijous: 18:00 - 19:00
Cost: €38 mes | €95 trimestre

DESCOMPTES:

Matricula oberta al nostre centre o online a la
nostra pàgina web: www.kiddobarcelona.com

Màxim 8 participants a l’espai kiDDO i de 10
participants a l’espai Al Teu Aire.
* L’escola es reserva el dret d’anul·lar aquells
torns que no tinguin un mínim de participants.

