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Creixent junts 

A SALT IDIOMES sabem que el futur dels nostres fills requerirà un 
bon domini de l’anglès, per això és important triar una acadèmia 
professional, que complementi l’ensenyament que es dóna a les 
escoles. 
 
Escollir-nos és confiar en: 
 

 +30 anys dedicats a l’ensenyament d’idiomes de qualitat. 
 Especialistes en la formació de llengües estrangeres. 
  La preparació dels nens per assolir durant l'adolescència els 

títols de First  Certificate o Advanced. 
 L'opinió de més de 20 escoles del Vallès on impartim el 

nostre projecte educatiu. 
 

Basem tot el nostre ensenyament en una Metodologia Comunicativa, on donem la màxima importància al desenvolupant de les destreses orals. 
Ensenyem a Parlar i Entendre l’idioma. 

SALT IDIOMES, especialistes en formació 
i serveis de qualitat 

Som centre preparador per als exàmens de Cambridge, fem els exàmens oficials d'Oxford i som member Addvantage del British Council: 



Amb SALT IDIOMES, tot són avantatges 

Professors Experts 
 
 
Treballem amb un equip docent, 
molts d’ells natius, que treballen 
coordinats pel Director of 
Studies. A més els nostres 
professors segueixen un pla de 
formació contínua. 

Informes i Reunions 
trimestrals 
 
Som molt propers i ens 
preocupem dels nostres 
alumnes, per això els professors i 
pares mantenen entrevistes 
trimestrals per afavorir un 
correcte seguiment del curs. 

A l’última en  
tecnologia 
 
Som moderns: apliquem les 
noves tecnologies a les nostres 
classes: Tablets, Projectors 
digitals, Ipacks, Campus 
virtual… 

Professor  
suplent 
 
Quan el professor habitual no 
pugui assistir enviarem un 
professor suplent.  
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Classes al seu  
nivell 
 
Fem classes a grups reduïts i 
agrupem els nens per edats i 
nivells de coneixements. 
Donem màxima importància al 
desenvolupament de les 
destreses orals. 

Portem l'anglès fora de les aules… 

Anglès Gratis per a tots! 
 
Les Activities Club són activitats on els nens, joves i adults poden practicar l'anglès en divertits 
tallers. No és necessari ser alumne, només tenir moltes ganes de practicar l'idioma.   
 
Story Time, Workshops creatius (Salturdays) , Magical day, Summer Show, BBQ…  
 
El calendari i més informació a: 

https://saltidiomes.com/activities-club-adultos/


Informació i inscripció CURS 2020-2021 
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Contacteu amb nosaltres per a més informació: 937 893 895  - serveiaescoles@saltidiomes.com 

Matrícula: 30 €   Material: 30 €-50 € (aprox) depenent del nivell 
 
 Us recordem que cal ser soci de l'AFA per poder fer aquesta activitat. 
 
 Els grups han de ser mínim de 7 alumnes (màxim 12). 
 
 En el cas que per força major no es puguin realitzar les classes presencials, aquestes passaran a la modalitat online. 

Curs Dia Horari Mensualitat Hores x Setmana Durada

P4 Dilluns 16:30 a 18:00 39,50 €/mes 1h 30' Octubre/Maig (8 mesos)

P5 Dimecres 16:30 a 18:00 39,50 €/mes 1h 30' Octubre/Maig (8 mesos)

E. Primària (1r a 6è) Dilluns i Dimecres 16:30 a 18:00 71,50 €/mes 3h Octubre/Maig (8 mesos)

E. Primària (1r a 6è) Dimarts i Dijous 16:30 a 18:00 71,50 €/mes 3h Octubre/Maig (8 mesos)

 
INSCRIPCIÓ 
 És farà a la nostra escola SALT Abat Marcet,  del C/ Prat de la Riba 37, Tots els dimarts i dijous de 16:00 a 19:00h de 

Juliol. 

 En el moment de la inscripció es realitzarà una petita entrevista al/s nen/s, per això és imprescindible que el/s nen/s 

vinguin en el moment de la inscripció. 

 Per confirmar l'hora de l'entrevista es necessari trucar al 937 893 895 al més aviat possible.   
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