3er

Cambridge Prep - Starters
Classes d’anglès divertides i motivadores. A
través d’activitats lúdiques treballarem les
diferents competències de la llengua per tal
d’assolir el nivell Starters de Cambridge. Per
aquells interessats el 3er trimestre hi haurà la
possibilitat de preparar-ser per l’examen oficial
Starters de Cambridge.
Dilluns:
17:15h - 18:15h
Cost:
€38 mes | €100 trimestre*

Hands On English - Starters
A partir d’activitats que motiven als infants,
es veuran immersos en una activitat 100% en
anglès. Cuinarem, dibuixarem, experimentarem,
pintarem… mentre aprenem anglès.
Dilluns:
18:15h - 19:15h
Cost:
€38 mes | €100 trimestre*

HORARI CURS
2021 - 22

*Cambridge Starters Pack
2 hores setmanals d’anglès. Una primera
hora de classe divertida i motivadora que
complementarem amb una activitat més oral per
posar en practica amb els companys de tot allò
que estem aprenent a classe.
Cost:
€70 mes | €195 trimestre

1er a 3er
Let´s have fun together!

Little Chefs
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.
Dimarts:
18:15h - 19:15h
Cost:
€38 mes | €100 trimestre

Kiddo RobotiK
Sempre de forma lúdica ens aproparem a
la robòtica. Solucionarem reptes i farem
descobriments través d’activitats que integren
ciència, tecnologia, art i matemàtiques.
Dimecres: 18:15h - 19:15h
Cost:
€45 mes | €130 trimestre

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

CALENDARI CURS ESCOLAR 2021-22

1er

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Junior Robotics
Sempre de forma lúdica ens aproparem a
la robòtica. Solucionarem reptes i farem
descobriments través d’activitats que integren
ciència, tecnologia, art i matemàtiques.
Dimecres: 17:15h - 18:15h
Cost:
€45 mes | €130 trimestre

15:30h a 17:00h
16:00h a 17:00h

16:00h a 17:00h

16:00h a 17:00h

16:00h a 17:00h

Onward 1

Onward 2

Onward 1

Onward 2

ESO 1er i 2on

ESO 3er i 4art

ESO 1er i 2on

ESO 3er i 4art

17:15h a 18:15h

17:15h a 18:15h

17:15h a 18:15h

17:15h a 18:15h

Onward
ESO 1er i 2on

Play in English
A través de jocs i activitats lúdiques els
infants aprenen les estructures gramaticals
bàsiques de la llengua d’una manera
divertida.
Dijous:
17:15h - 18:15h
Divendres: 17:15h - 18:15h
Cost:
€38 mes | €100 trimestre

(de 3er a 5è)

18:15h a 19:15h

on

2
Play in English

Hands On English
Starters

Sempre de forma lúdica ens aproparem a
la robòtica. Solucionarem reptes i farem
descobriments través d’activitats que integren
ciència, tecnologia, art i matemàtiques.
Dimecres: 18:15h - 19:15h
Cost:
€45 mes | €130 trimestre

18:15h a 19:15h

Little Chefs
de 3er a 5è

18:15h a 19:15h

18:15h a 19:15h

Kiddo RobotiK Cambridge Prep
2on i 3er
Movers
(de 4art a 6è)

(de 3er a 5è)

A través de jocs i activitats lúdiques els
infants aprenen les estructures gramaticals
bàsiques de la llengua d’una manera
divertida.
Dijous:
17:15h - 18:15h
Cost:
€38 mes | €100 trimestre

Kiddo RobotiK

17:15h a 18:15h

Cambridge Prep Play in English Junior Robotics Play in English Play in English
P5 i 1er
Starters
P4 i P5
1er i 2on
P5 i 1er

19:15h a 20:15h

19:15h a 20:15h

Code Club

Hands On English
Movers

18:15h a 19:45h

Onward
ESO 3er i 4art

(de 4art a 6è)

MATRICULA:

GRUPS:

Play in English, Cambridge Prep, Onward: €20
Hands On English i Little Chefs:
€30
Junior Robotics i Kiddo Robotik:
€40
Participants cursos anteriors:
€15

Màxim 8 participants a l’espai kiDDO.

* L’escola es reserva el dret d’anul·lar aquells torns
que no tinguin un mínim de participants.

INSCRIPCIONS:

PROFESSORAT NADIU
DESCOMPTES:

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

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

