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El mètode Kids&Us

Mètode 

Kids&us  

english for little people

Kids&Us pretén transmetre l’anglès als nens a

través de jocs, cançons i activitats estimulants

adaptades a cada grup d’edat. Totes les activitats

que es duen a terme a la classe estan pensades

per anar consolidant tot allò que s’ha estat

treballant i a la vegada anar ampliant el

coneixement de l’idioma. En el nostre mètode, res

es fa perquè sí; tot té la seva raó de ser.

El mètode Kids&Us està pensat per a

nens i nenes que comencen des de

petits. Aquests nens, quan tenen 8/9

anys continuen aprenent amb la

nostra propia metodologia amb els

programes Tweens i Teens by

Kids&Us.



Els grups

Grups reduïts. Els grups poden ser de com a màxim

8 alumnes. Un dels pilars del mètode Kids&Us és

poder assegurar la interacció de cada un dels nens

amb la mestra i crear d’aquesta manera situacions on

els nens tinguin la necessitat de comunicar-se.

Grups 

El mètode agrupa els alumnes en

funció de la seva edat. D’aquesta

manera garantim que el context de les

situacions que se’ls presenten al llarg

del curs estan plenes d’estímuls i

significat per als nens. Per això els

personatges que fan de fil conductor a

cadascuna de les històries tenen l’edat

del nen, les seves mateixes inquietuds i

gustos.



Avaluació

Informes trimestrals. Cada trimestre es porta

a terme una avaluació de l’alumne per garantir

que s’hagin obtingut els coneixements

esperats. Aquestes valoracions es porten a

terme per un coordinador extern. Això ens

permet, per una banda, avaluar el treball

realitzat pel professor i per altra banda avaluar

la implicació i rendiment que l’alumne obté de

les sessions.

Avaluació



Contáctanos

Preus:

1 hora/setmana 50€

1 hora 30 minuts/setmana 69€

2 hores/setmana 77€

3 hores/setmana 98€

*Nombre d’hores setmanals segons edat i grup

Informació e inscripcions:

CASTELLDEFELS

Carrer Major, 3

93 664 04 99 i 638 604 927

castelldefels@kidsandus.es


