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Encantat de conèixer-te. 
Gràcies per dedicar-te un 
temps a nosaltres.

Som titulars, experimentats, 
professors nadius d’anglès 
de tot el món i ho portem 
fent des del 2013. Aquesta 
és una breu presentació 
sobre les classes que 
donem. És divertit llegir, ho 
prometem.
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hello

 L’anglès s’ha convertit en 
una de les llengües més 
importants al món, i nosaltres 
sabem que és molt important 
que els alumnes aprenguinun 
idioma passant-s’ho bé des 
del principi. El nostre objectiu 

és que els estudiants fagin 
servir l’anglès no només per 
practicar a classe sinó també per 
guanyar confiança, la confiança 
necessària per dominar l’idioma.

Volem que als nostres estudiants 
els encati aprendre i practicar 
l’anglès d’una manera útil i 
interesant; d’aquesta manera 
poden gaudir de l’anglès i 
interioritzar-lo al mateix temps 
que ells creixen com alumnes.

world.
Els nostres professors nadius 
dissenyen les classes per 
incloure objectius que es 
perden en classes amb molts 
alumnes. Fem èmfasi en 
la conversa, els jocs, i més 
conversa. També donem un 
cop de mà en els treballs 
i deures escolars – fem el 
que calgui per adaptar-
nos a les necessitats dels 
nostres alumnes mentre es 
diverteixen.

el objectiu
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Començarem per l’edat de pedra i les seves pintures 
rupestres i imaginant com hagués sigut viure en 
aquella època, pintant amb les mans i materials 

bàsics. 

Estudiarem la Mesopotàmia mitjançant les escultures 
de fang i aprendrem sobre la cultura egípcia amb els 

seus jeroglífics. 

També dedicarem temps a la cultura grega i romana 
amb els seus deus i deesses, seguint amb la 

cultura bizantina i islàmica per mitjà de les seves 
escriptures, passant per l’Edat Mitjana estudiant el 

Gòtic a través de treballs manuals! 

També recrearem peces d’art dels grans moviments 
com el Barroc, el Neoclàssic i el Romanticisme. 

El que més agrada als estudiants és el Realisme, o 
pintar amb els fantàstics colors del’Impressionisme 

i Post-Impressionisme, imitant grans artistes com 
Monet, Manet i Casset. 

Per últim tocarem el Cubisme i el Futurisme i 
aprendrem sobre Dalí, pintant autoretrats i estudiant 

diversos artistas catalans famosos.

ar t in
english

fun in 
english

Al llarg de l’any escolar combinarem:

Teatre 
els estudiants practicaran la part oral a través de petites obres de teatre. 

Jocs de situació
 els estudiants es trobaran diferents situacions de conversa per poder tenir 

un diàleg real i frases naturals en anglès. 

Històries interactives 
estudiants i professors escriuran i llegiran històries en anglès. 

Cants rítmics 
el més divertit de l’anglès és la música! Els estudiants aprendran a cantar 
noves cançons en anglès, mentre aprenen també a desxifrar cançons ja 

conegudes de la ràdio, tv, etc. 

Manualitats
 els estudiants tindran la possibilitat de descobrir vocabulari mentre parlen 

en anglès i creen pece amb les seves mans. 

Visuals 
fem tot el possible per fer servir material com calendaris, lli- bres, vídeos, 

obres d’art per reforçar l’aprenentatge. 

Per tal que els nostres alumnes puguin interactuar el màxim possible en 
anglès, els estudiants practicaran treballant en grups i en parelles, sempre 

respectant el procés d’aprenentatge dels altres. 
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Els nostres professors nadius personalitzen el disseny de les 
nostres classes per incloure objectius que es perden dins d’una 
aula gran. Destaquem la conversa, els jocs, més conversa, el 
joc de rol, més jocs i música, mentre que incloem la revisió 
gramatical quan es consideri necessari. També hi ha ajuda 
addicional per a les tasques escolars i els deures: fem tot el 

possible per satisfer les necessitats dels adolescents mentre es 
diverteixen.

Els estudiants tenen oportunitats reals de desenvolupar la seva 
parla i millorar alhora les habilitats del segle XXI:

Confiança
Comunicació

Col·laboració i interacció social
Creativitat i pensament crític

Escriptura creativa

L’escriptura esdevé part principal de l’aprenentatge dels 
estudiants. La setmana següent s’animarà a cada alumne a 
enviar la seva tasca d’escriptura per tenir comentaris del seu 

professor o classe.

fun in 
english

jo
ve

s
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Els Opcions

El curs d’anglès Cambridge Young Learners està especialment dissenyat 
per a estudiants d’entre 3 i 13 anys. El programa pretén desenvolupar la 

competència lingüística dels estudiants més joves amb un estàndard reconegut 
internacionalment, proporcionat per le Cambridge ESOL Examinations /

Cambridge Assessment English, part de la Universitat de Cambridge al Regne 
Unit. El currículum es basa en els mètodes moderns d’aprenentatge basat en 

tasques.

Hi ha quatre nivells per a joves aprenents, que són els titulars de “Starters”, 
els “Movers”, els “Flyers” i els “Full-Flyers”. Els estudiants que facin aquests 
exàmens rebran un certificat internacional de la Universitat de Cambridge, 

Regne Unit.

L’examen més prestigiós és el First Certificate. És l’últim demostra el nivell 
pre-avançat i equival a l’B2 d’el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) 
per a les llengües. La seva aprovació és la prova de la capacitat de parlar 

l’idioma anglès socialment de manera eficient. Aquest examen és el que 
està més exigit a Europa ara. Encara que gairebé tots els exàmens són 

bastants semblants, el First Certificate, per la seva banda, no té data de 
caducitat. També la selectivitat demana que l’estudiant té el mateix nivell, 

pre-avançat, B1, B2 o C1.

IELTS

IELTS, el Sistema Internacional d’Avaluació de l’Idioma Anglès, està 
dissenyat per avaluar la capacitat lingüística dels candidats que sol·liciten 

un curs en una universitat del Regne Unit o treballar en països de parla 
anglesa. Tenim molts anys d’experiència i una excel·lent trajectòria 

preparant als estudiants per superar amb èxit l’examen IELTS.

TOEFL

L’examen TOEFL significa Examen d’anglès com a idioma estranger (Test 
of English as a Foreign Language) i és administrat per l’empresa nord-

americana ETS. El TOEFL ajuda a les escoles i universitats nord-americanes 
a avaluar l’ESL (anglès com a segon idioma) d’un estudiant en quatre 

categories: llegir, escoltar, parlar i escriure. El preparem per aconseguir una 
puntuació alt en l’examen TOEFL per portar les seves metes educatives al 

següent nivell.

ne
ns

 i 
jo

ve
s exam

prep
Cambridge Exams

Què és un examen oficial de Cambridge? Les 
qualificacions en anglès de Cambridge són exàmens 

en profunditat que fan que l’aprenentatge de 
l’anglès sigui agradable, eficaç i gratificant, alhora 

que s’aconsegueix un nivell més alt d’anglès. Tots 
els exàmens d’anglès de Cambridge estan vinculats 

al nivell europeu comú de referència per a les 
llengües (CEFR) del Consell d’Europa, que estableix 

uns estàndards clars a assolir en cada etapa de 
l’aprenentatge.

A més de ser reconeguts a tot el món, els certificats 
oficials de Cambridge English són acceptats 
per 20.000 universitats, empreses i governs 

de 130 països. L’obtenció d’un certificat oficial 
també permet acreditar el nivell d’anglès a nivell 

internacional.
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Tot i que gramàtica i el vocabulari 
se treballen amb lectura i escriptura, 

a les nostres classes sempre es 
posa l’èmfasi en assegurar-se que 
els estudiants poden comunicar-se 
mitjançant una pràctica d’escolta i 

parla regular i constant. 

Els professors també utilitzen 
jocs, estimulant textos i material 

audiovisual per facilitar 
l’aprenentatge i assegurar 

l’assimilació. L’aprenentatge amb 
professors nadius d’anglès ofereix 

diversos avantatges, inclòs la 

correcció perfecta de la 
pronunciació i la selecció 

natural del vocabulari. 

Les classes són variades, 
dinàmiques i altament 

interactives, i cada aula té 
un projector interactiu per 

crear un entorn encara més 
actiu.

Negocis

Amb l’anglès gairebé essencial en el dia a dia de la 
interacció empresarial, els nostres professors nadius entenen 

la importància de l’anglès no només diari, sinó també 
l’anglès en un entorn empresarial. En el món cada vegada 
més globalitzat, qualsevol persona que desitgi participar 
en la vida professional ha de ser capaç de parlar, llegir 

i escriure en anglès. A les nostres classes, treballareu  
aspectes com l’anglès telefònic, creant presentacions, 

escrivint correus electrònics, reunions i entrevistes de feina.

Les classes també se centraran en temes relacionats amb 
els esdeveniments actuals, en els mitjans de comunicació 

en totes les seves formes i com es tracten els temes actuals i 
quines són les tendències actuals a la nostra societat. Això us 
permetrà  millorar el vostre anglès mitjançant debats animats 
sobre esdeveniments i qüestions contemporànies que afecten 

tota la nostra vida.

adults 
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El MECR els llibres d’anglès 
moderns i les escoles d’idiomes 
anglesos s’utilitzen els nivells 
d’anglès. Es recomana 
utilitzar els nivells de MECR 
en els currículums de treball 
(curriculum vitae) i altres 
referències de nivells d’anglès. 

*Marc europeu comú de 
referència per a les llengües

El MECR descriu què poden 
fer els aprenents a través de 
cinc habilitats lingüístiques: 
interacció parlada, producció 
parlada, escoltar, llegir i 
escriure. El MECR es centra tant 
en la producció dels estudiants 
com en la seva capacitat 
per participar en converses 
i debats. Un exemple seria 
que un aprenent bàsic A2 pot 
utilitzar tècniques senzilles per 
començar a mantenir o acabar 
una conversa curta, mentre que 
un aprenent C1competent pot 
seleccionar una frase adequada 
per expressar adequadament 
els seus pensaments i mantenir 
una conversa gairebé nativa. 

mecr*
ni

ve
ls 

C2
C1
B2
B1
A2
A1

YLE
Flyers

Movers
YLE

Starters
YLE

CPE

CAE

PET

KET

FCE*

Cambridge 
Proficiency Exam

Cambridge 
Advanced Exam

First Certificate
exam

Cambridge 
Preliminary

exam

Key English 
exam

Cambridge
Young Learners
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lletra 

f ina

Aquí tenim les regles 
de les classes. Posa’t en 
contacte amb vosaltres 
per qualsevol pregunta 

o observació- ens 
encanta de parlar amb 

vosaltres.

CANCEL•LACIÓNS
En el cas de necessitar canviar un 
dia o hora d’una classe, podeu 

contactar amb nosaltres i trobarem 
la millor solució per a reprogramar 

la sessió.

GROUPS
És important tenir en compte que 
el professor té moltes classes i és 

difícil recordar-qual de vosaltres no 
ha vingut a una classe. Això és un 
de les razons que no podem anar 
canviant el preu cada mes ja que 

una vegada un grup està organitzat 
no ho canviem.

SEGUIMENT 
Sempre us farem arribar un informe 
detallat a la fi any amb l’evolució 
del vostre aprenentatge. (Si voleu 

més informació o voleu fer-ho d’una 
altra manera, us podeu posar en 
contacte amb nosaltres en privat.)

PAGAMENTS
La forma de pagament pot ser 
de tres formes, en efectiu,via 

transferència bancària o mitjançant 
càrrec en compte. El pagament ha 

de fer-se la primera setmana del mes 
següent, entre els dies 28-5 ABANS 

QUE COMENÇA CADA MES.pe
r 

to
ts
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2020Cal pagar matrícula?
No, la matrícula és gratuïta.

Com puc saber quin nivell d’anglès tinc?
Et fem una prova, professional i precisa, per al 
diagnòstic del teu nivell d’anglès. Amb aquest 
test podràs conèixer amb exactitut en quin punt 
de preparació et trobes de cara als exàmens 
A1, A2, B1, B2, C1, C2. En funció del teu nivell 
i edat, se t’assignarà el professor més convenient i el material didàctic més adequat.

Puc incorporar-me en qualsevol moment a un curs?
Sí. Amb l’entrevista personal que es realitza juntament amb la prova de nivell, 
coneixerem tant el teu nivell acadèmic com els teus objectius personals, i et posarem 
amb el professor més apropiat per a tu en aquest moment.

Puc apuntar-me a meitat de mes? Quant hauria de pagar?
Sí. Hauries de pagar la part proporcional del mes.

Puc triar l’horari de la meva classe?
Tenim amplitud d’horaris per triar el que més et convingui.

Quin horari de classes té l’acadèmia?
El nostre horari és de les 8 del mati a les 9 del vespre, de dilluns a divendres.

Quin és el procediment si un mes no puc assistir a classe?
Si per qualsevol motiu un alumne ha de donar-se de baixa durant un mes, haurà 
d’avisar abans del dia 25 del mes anterior. Altrament haurà de pagar la mensualitat 
completa del mes següent.

Quins tipus de cursos teniu?
Tenim diferents tipus de cursos, des de regulars a intensius, a més de cursos 
específics, com anglès per a empreses i cursos dissenyats a mida.

Quan comencen els cursos regulars?
Els cursos estan oberts durant tot l’any, a excepció dels cursos per a nens que 
comencen i acaben amb el calendari escolar.

Tanca l’acadèmia els dies festius del calendari escolar?
No, l’acadèmia continua oberta. Per tant, els festius que siguin únicament escolars, hi haurà classe.

Com són les classes regulars?
Tenim un mètode exclusiu i experimentat, basat en la comprensió i expressió oral. 
Treballem amb grups reduïts de màxim 4 persones. Això ajuda a que els alumnes 
s’expressin sense por, interactuant entre ells de manera espontània i fluïda. Tot això, 
dins d’un ambient acollidor, divertit i dinàmic.

faq
Puc recuperar la meva classe si no puc assistir al meu horari habitual?

Es poden recuperar fins a un màxim de dues classes al mes per absència 
justificada.

Tindrem el mateix professor per a cada classe?
Sí. Volem fer un seguiment personalitzat dels nostres alumnes, i la única manera 

de fer-ho és treballant en petits grups i amb el mateix professor. D’aquesta 
manera els nostres professors poden conèixer bé als seus alumnes i adaptar-se a 

les necessitats d’aprenentatge de cada estudiant.

Com avalueu el progrés dels alumnes?
Hi avaluacions trimestrals per als alumnes de primària i ESO, en què valorem 

l’evolució de l’alumne.

Com puc saber l’evolució del meu fill?
Fem un seguiment exhaustiu de l’alumne i enviem un informe de progrés un cop  

l’any. A més, prèvia cita, podràs comentar amb el professor del teu fill, qualsevol 
assumpte relacionat amb la seva evolució.

Es poden fer repassos del temari de l’escola?
Les nostres classes particulars són perfectes per repassar la matèria donada al 

col·legi. El teu fill podrà treballar amb el material de classe i reforçar així els 
temes que més necessiti.

Quins exàmens es poden preparar a Creative English.cat?
A Creative English.cat preparem als nostres alumnes per a qualsevol examen 

oficial d’anglès, bé sigui de Cambridge, Escola Oficial d’Idiomes, IELTS o per a la 
Selectivitat.

Com són les classes de preparació dels exàmens?
Amb professorat experimentat, que coneix a la perfecció la metodologia a 

seguir, i com guiar-te per preparar un examen concret. Amb classes presencials, 
classes on-line, a més de classes de reforç, en aquells casos que es consideri 

necessari. Apliquem les noves tecnologies, per donar accés a materials i recursos 
a l’alumne, i ho alternem amb sessions de tutoria cara a cara, per aconseguir 

la màxima eficàcia en l’ensenyament i la preparació per a exàmens oficials. 
Treballem amb simulacions d’exàmens, utilitzant material autèntic d’exàmens 

anteriors. Rebràs assessorament expert, consells i trucs per esgarrapar aquests 
punts extra en les diferents parts de la prova.

Puc preparar el meu examen en un Curs Intensiu?
Sí, podem preparar-te per l’exàmen amb un curs intensiu. Afrontaràs e teu 

examen amb total garantia d’èxit.

Quina és la forma de pagament?
A través de domiciliació bancària o en efectiu.
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