English&Co. és una escola d’idiomes especialitzada en l’ensenyament de l’anglès,
el francès, l’alemany i l’italià amb més de 25 anys d’experiència tant en
l’aprenentatge de llengües estrangeres com en la gestió d’estades a l’estranger.
Any rere any actualitzem i millorem els nostres recursos per tal d’oferir cada
vegada un ensenyament d’alta qualitat.
La filosofia d’English&Co. és l’atenció individualitzada i
metodologia a les necessitats de l’alumne. Oferim un ampli
que siguem capdavanters en l’ensenyament de llengües
d’examens oficials, en el camp de l’empresa o com a
extraescolar a molts centres públics de l’entorn.

l’adaptació de la
recolzament que fa
tant en preparació
classes en horari

La nostra escola ofereix cursos en petits grups que ajuden a la preparació dels
exàmens oficials internacionals seguint el framework o Marc Comú de Referència
per les Llengües. També oferim classes one-to-one per un millor aprofundiment de
l’alumne amb el professor nadiu, fomentant les habilitats de parla i comprensió de
la llengua.
El nostre equip de professors està altament qualificat i va des de graduats
universitaris i traductors a nadius anglesos, alemanys, francesos i italians que ens
ajuden a millorar la qualitat del nostre projecte educatiu.

Quins serveis oferim a les escoles?
Tot i que hi ha un ampli ventall de recursos pel que fa a l’ensenyament dels
idiomes, English&Co. aposta per l'editorial Pedra de Toc per als alumnes
d’Educació Infantil, i l’editorial Cambridge a partir dels alumnes de Primària. Així
doncs des de l’escola s’ofereixen aquestes possibilitats:
Classes d’Anglès a alumnes d’educació infantil: Els alumnes d’educació infantil
utilitzen un quadern adaptat a cada curs, de l’editorial Pedra de Toc. Cada
quadern conté una unitat didàctica: “Colors and numbers”, “Furnitures”,
“Colors”, “Body Parts”, etc. les quals es treballen de forma lúdica i a través
de les diferents intel·ligències de Howard Gardner: la intel·ligència musical,
la lingüística, la lògica-matemàtica, l‘interpersonal i l’intrapersonal, entre
d’altres. D’aquesta manera pretenem que els nens interioritzin els
conceptes de forma natural i dinàmica.
Classes d’Anglès a alumnes de 1r a 6è de Primària. Classes amb llibre.
Aspectes a tractar: Writing, Speaking, Reading, Listening i Grammar amb
un llibre dinàmic, actual, fresc i rigorós per tal de fer un seguiment de
l’evolució de cada alumne. Busquem la participació activa de cada nen/a a
través dels jocs i de les activitats grupals. El rati reduït de professor –
alumne ens permet una personalització de l’ensenyament i un seguiment

exhaustiu de la seva evolució. Jocs com “The bomb”, “What’s up” “Brain
Box”, “My Word” , etc formen una part molt important de les classes i ens
ajuden a dinamitzar les lliçons. De totes maneres no podem deixar de
banda a aquesta edat la importància del llibre. Aquest any utilitzarem un
llibre més fresc i dinàmic que ens permetrà evolucionar en aspectes tant
importants com són la gramàtica i el vocabulari. 
Teatre a les Escoles: portem als centres educatius representacions amb actors
nadius. Oferim obres de petit i gran format en funció del pressupost i del
nombre d’alumnes. La representació l’acompanyem amb un material
pedagògic específic (CDs, fitxes, etc.)
Els nostres punts principals:
1. Grups dividits per nivells o curs. Sempre que sigui viable a nivell educatiu,
podem incloure estudiants de diferents classes a la mateixa aula.
2. Grups reduïts: de 5 a 12 estudiants màxim per grup.
3. Oferim un servei de llengües estrangeres personalitzat. L’AMPA , els pares o
qualsevol persona de l’escola pot contactar amb nosaltres sense cap
compromís, ja que treballem a la disposició de l’escola. Cada trimestre es fa
un informe per tal d’avaluar i fer un seguiment personalitzat de l’alumne/a.
També, si l’escola i els pares ho desitgen, es convoquen reunions de pares
trimestrals.
4. Professorat qualificat i amb experiència. Principalment, oferim un servei amb
professors amb un nivell molt alt i amb experiència molt àmplia en cada
especialitat.

