Consideracions en relació la a COVID-19
* ACTIVA compleix escrupolosament amb totes les mesures higienicosanitàries establertes pel Govern

espanyol, així com amb les recomanacions determinades per cada comunitat autònoma.

FORMACIÓ ONLINE AMB TEAMS- MICROSOFT 365
GRUPS REDUÏTS I HOMOGENIS
SEGUIMENT PERSONALITZAT I PROVES DE NIVELL

ANGLÈS, ALEMANY i FRANCÈS

PROFESSORAT QUALIFICAT I AMB EXPERIÈNCIA
VALIDACIÓ DE CONEIXEMENTS MITJANÇANT EXÀMENS
OFICIALS
TUTORIES I INFORMES PEDAGÒGICS TRIMESTRALS
NEWSLETTER MENSUAL

CURS 2020-2021
Del 13 d’octubre al 31 de maig
Per a alumnes d’infantil, primària, secundària i batxillerat

C/Mallorca 221, 3r 2a - 08008 Barcelona
93 284 02 22 / catalunya@activa.org
www.activa.org

ActividadesFormativas

ActivaRedes

Microsoft Teams:

L’Escola d’Idiomes La Salle Tarragona - Activa és un
projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en
horari extraescolar i modalitat online dirigit a
alumnes des d'educació infantil fins a batxillerat.

ANGLÈS

Dies

Horaris
17:30h –
18:30h
17:30h –
18:30h
17:30h –
18:30h
17:30h –
18:30h

€/mes

INFANTIL (P3, P4, P5)

dl. i dc.

YOUNG LEARNERS (1r i 2n E.P.)

dl. i dc.

YOUNG LEARNERS (3r i 4t E.P.)

dl. i dc.

YOUNG LEARNERS (5è i 6è E.P.)

dl. i dc.

KEY/PRELIMINARY/FIRST (ESO)*

divendres

15h – 17h

65 €

FIRST/ADVANCED (Batxillerat)*

divendres

15h – 17h

65 €

dijous

19h – 20h

43 €

ADULTS (A2/B1/B2/C1)

54 €
59 €

Dies

Horaris

59 €

€/mes

ESO

divendres

17:30h –
18:30h
15h – 17h

BATXILLERAT

divendres

15h – 17h

65 €

ALEMANY

Dies

Horaris

€/mes

PRIMÀRIA (5è i 6è E.P.)

PRIMÀRIA (5è i 6è E.P.)
ESO
BATXILLERAT

dl. i dc.

dl. i dc.
divendres
divendres

17:30h –
18:30h
15 h – 17h
15h – 17h

Tindreu el suport de l’equip d’ACTIVA per atendre totes
les vostres consultes durant tot el curs escolar.

INSCRIPCIONS
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris/

El període d’inscripcions fins el 8 d’octubre.

59 €

*Els alumnes d’ESO i batxillerat duran a terme una prova de nivell
abans de l’inici de l’activitat per tal de formar grups per nivell. Els
informarem degudament.

FRANCÈS

Desenvoluparem
la
nostra
activitat a través de Teams, una
aula virtual de Microsoft que
integra diverses eines i utilitats
per a poder desenvolupar
l’activitat.
Permet al docent crear espais
d’aprenentatge multi-plataforma, en un entorn senzill i
intuïtiu.

59 €
65 €

59 €
65 €
65 €

FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals, domiciliació
bancària el dia 5 de cada mes (octubre es carregarà a
mitjans de mes).
NORMATIVA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’IDIOMES
 És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup per tal d’iniciar
l’activitat. De no aconseguir el nombre mínim de 8 participants,
Activa es reserva el dret de no iniciar l’activitat, en aquest cas se’ls
informarà degudament.
 La inscripció s’entén per cursos sencers (8 mensualitats). En cas de
voler causar baixa durant el curs, s’ha de comunicar i justificar a
ACTIVA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per tal de no
emetre rebut. L’import de la matrícula no serà retornat en cas que
l’alumne/a es doni de baixa.
 L’assistència a las classes és obligatòria. Quan els alumnes hagin
de faltar, caldrà justificar l’absència. Ens posarem en contacte amb
les famílies a partir de dues faltes injustificades consecutives, o en
cas d’absències reiterades.
 ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups i activitats en funció
del número d’inscripcions i/o coneixements dels alumnes amb la
finalitat de poder donar el millor servei.
 Les places són limitades i es reservaran per ordre d’inscripció.

ESCOLA D’IDIOMES LA SALLE TARRAGONA - ACTIVA
Inscripció on-line a:

www.plataforma-activa.org
FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA WEB:
1. Accedeix a l'enllaç i fes "clic" en l'apartat "FAMÍLIES" i
posteriorment a "Sol·licitud d'alta per a famílies". És aquí on
podràs realitzar la teva sol·licitud de registre.
2.

Emplena les teves dades (els relatius a la família i no a
l'alumne/a).

3. Tria la teva escola: "ESCOLA LA SALLE TARRAGONA".
4. Inscriu a l'alumne/a fent "clic" a "Afegeix dades alumne/a". Si
tens més d'un/a fill/a, quan hagis finalitzat amb les dades
del primer/a, fes "clic" una altra vegada sobre "Afegir dades
alumne/a".
5. La teva sol·licitud de registre haurà finalitzat i després de la
nostra validació, rebràs un correu electrònic confirmant l'alta
i recordant el teu usuari i contrasenya.
6. Quan hagis rebut el correu electrònic, hauràs d'accedir a la
plataforma amb les teves dades d'accés per a realitzar la
inscripció en les activitats que vulguis fent clic sobre el nom
del teu fill/a i posteriorment en l'apartat "Nova inscripció".
RENOVACIONS:
1. Accedeix a l’enllaç per introduir el teu usuari i contrasenya
que vas escollir el curs anterior. Si no el recordes, pots fer
“clic” a “Ha oblidat la seva contrasenya?” per què te
l’enviïn al correu electrònic.
2. Accedeix al nom de l’alumne.
3. Fes “clic” a “Nova inscripció” i seguidament a “inscriure”.
QUINS BENEFICIS APORTA LA PLATAFORMA?






Es tracta d’un mitjà de comunicació ràpid i eficaç amb els
responsables directes de l’activitat.
Proporciona accés al control d’assistència de les classes.
Permet la recepció dels informes de progressos i les newsletters
mensuals.
Sempre que ho necessitis podràs demanar una tutoria.
Seràs el/la primer/a en assabentar-te de qualsevol novetat!

Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb Activa al 932
840 222 de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a
18:30h i divendres de 9h a 14h.
PER A MÉS INFORMACIÓ: ACTIVA – C/ Mallorca 221, 3r 2a - 08008 Barcelona / 93 284 02 22 / idiomes.cat2@activa.org

