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Proposta d’anglès extraescolar
per a l’escola de Guerau de
Peguera
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Escola Helen Doron Englis
La metodologia Helen Doron es basa en un aprenentatge natural de la llengua, un
mètode que va desenvolupar la lingüista britànica Helen Doron fa més de 35 anys, i
actualment és l’escola número 1 del món en l’ensenyament d’anglès per a nens i joves,
present a 35 països i amb més de 900 centres.
Les principals característiques d’un mètode d’aprenentatge natural de la llengua són:
• Reforç positiu: sempre, i a totes les edats, l’alumne rep un feedback positiu, amb
l’objectiu de reforçar la seva autoestima i crear una predisposició positiva vers
l’aprenentatge.
• Escolta repetida: Entre els materials que el nen/a té del seu curs, hi ha àudios amb
episodis que s’han d’escoltar cada dia, amb l’objectiu d’afavorir la construcció del
llenguatge d’una manera natural. Cal remarcar que aquesta escolta és passiva i no cal
forçar el nen a escoltar-ho sinó que l’àudio s’incorpora a la vida quotidiana del nen (al
cotxe, a casa, quan esta jugant, etc.).
• Grups reduïts: A l’aula s’estableix un mínim de 5 alumnes per classe; això permet
personalitzar molt les classes per adaptar-nos a la manera de treballar de cada grup.
En els grups d’extraescolars utilitzem la nostra metodologia per poder treballar amb
grups de fins a 15 nens.
El professorat Helen Doron està format exclusivament amb la metodologia
d’aprenentatge de llengua materna i té experiència contrastada ensenyant infants i
adolescents.
Amb nosaltres trobareu un nou concepte de centre d’ensenyament i un excepcional
mètode, una divertida experiència per a tots els alumnes i també per als pares.
Els nostres cursos tenen les equivalències amb el Marc Comú Europeu de Referències
per a Llengües (CEFR).
A llarg de la trajectòria amb Helen Doron English, els nostres alumnes poden optar a
presentar-se a les proves oficials d’idiomes per certificar el seu nivell d’anglès amb
institucions com Cambridge ESOL o Trinity College ISE (des de nivell A1 fins al nivell B2).
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Proposta Lectiva - Cursos especials escoles externes - Escola Guerau de Peguer
L’oferta específica per a l’Escola Guerau de Peguera es divideix en 4 grups, que
comprenen des de l’etapa d’infantil fins a 6è. Els grups s’organitzen, en principi, de la
següent manera, tot i que podria varia depenent del volum d’inscrits:
Nivell Escolar

Curs Helen Doron English
External Schools

Día

Durada

Hora

P3, P4, P5

Didi the Dragon
Yellow / Green

A concretar

45 min

14h a 14:45

PRI-1 i PRI-2

Polly Tells Tales

A concretar

60 min

13:45 a 14:45

PRI-3 i PRI-4

Polly Follows the Stars

A concretar

60 min

13:45 a 14:45

PRI-5 i PRI-6

Paul Ward’s World

A concretar

60 min

13:45 a 14:45

Organització
Les classes comencen a l’octubre i acaben al maig. Es necessiten un mínim de 6
alumnes per poder obrir un grup, amb un màxim de 12 alumnes per grup.
Dies no lectius
• Nadal i Setmana Santa
• Festes locals i nacionals
• Festius de lliure disposició establerts per l’escola
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Proposta Econòmica -Cursos especials escoles externes -Escola Guerau de
Peguer
Curs Esolar Nivell

Material
-

De P3 a P5

Didi the Dragon
(Yellow or Green)
-

-

PRI-1 i
PRI-2

Polly Tells Tales
-

-

PRI3 i PRI-4 Polly Follows the
Stars
-

Mensualitat

1 llibre
d’Activitats
Agenda del Curs
Accés amb àrea
personal a les
plataformes
digitals
Usuari i
contrasenya per
descarregar
àudios i episodis

32 

28 

1 llibre
d’Activitats
Agenda del Curs
Accés amb àrea
personal a les
plataformes
digitals
Usuari i
contrasenya per
descarregar
àudios i episodis

32 

35 

1 llibre
d’Activitats
Agenda del Curs
Accés amb àrea
personal a les
plataformes
digitals
Usuari i
contrasenya per
descarregar
àudios i episodis

32 

35 
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Preu Material
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Curs Esolar Nivell

Material
-

PRI-5 i
PRI-6

Paul Ward’s
World 1
-

Preu Material

2 llibres
d’Activitats
Agenda del Curs
Accés amb àrea
personal a les
plataformes
digitals
Usuari i
contrasenya per
descarregar
àudios i episodis

40 

Mensualitat

35 

Comunicació amb les famíle
La principal via de comunicació la fem a través del correu electrònic. A principis de curs
fem una reunió informativa per tal d’explicar el funcionament de l’extraescolar i les
diferents vies de contacte, i també per presentar les responsables de l’activitat. Durant el
curs enviem informes d’avaluació trimestrals per tal d’informar les famílies del progrés dels
seus fills i filles.
Professora
Les professores de Helen Doron English Igualada són nadiues o bilingües i, a més de tenir
una alta competència en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, són
específicament formades en la nostra metodologia per a tots i cadascun dels cursos que
imparteixen. Totes elles també comparteixen idees amb altres professors, no només de la
nostra mateixa escola sinó també d’altres escoles, la qual cosa els confereix una gran
varietat de punts de vista i idees a l’hora de realitzar les seves classes.
Les nostres professores omplen les classes de diversió i creativitat, despertant en els
alumnes l’interès per aprendre de forma natural i amb experiències en anglès.

s


t


HELEN DORON ENGLISH ALT PENEDÈS

5

Altres Avantatge
1. Metodologia única i pionera
Helen Doron va començar la seva activitat fa més de 35 anys, i va ser pionera i creadora
en la metodologia d’aprenentatge natural de la llengua anglesa com a segon idioma.
2. Qualitat dels nostres materials pedagògics.
Tots els materials dels cursos de Helen Doron han estat creats per equips multidisciplinaris
de treball formats per pedagogs, mestres, psicopedagogs i lingüistes, els quals
desenvolupen i optimitzen contínuament els materials dels alumnes a les classes. Podeu
trobar més informació a: http://www.helendorongroup.com/ i també a www.helendoron.es
3. Eduquem en valors
Les nostres unitats inclouen temes com la protecció del medi ambient, el respecte a la
diferència o el valor de l’amistat. Els nens i nenes d’avui seran els homes i les dones del
futur.
4. Professors Helen Doron
Els nostres professors han de fer una formació intensiva per aprendre la metodologia, i
cada any fan també formació de reciclatge amb l’objectiu de millorar i reforçar la
didàctica i aprendre maneres innovadores d’ensenyar dins l’aula.
5. No pagament de la matrícula
El nen/La nena que faci l’extraescolar d’anglès a l’escola externa no pagarà matricula cap
any.
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