
Troba més informació de totes les nostres activitats i serveis a www.blancinegreanimacio.com , 

Segueix-nos a  www.facebook.com/BlancINegreAnimacio, contacta extraescolares@blancinegreanimacio.com 

C/ Buenavista, 39 – B de Alba       96 117 24 99 Horari: de 10 a 13h. i de 16 a 19h. 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l'àrea de Cultura Anglesa de Blanc i Negre Animació us agraïm la confiança que depositeu en 

nosaltres per a l'educació dels vostres fills/as i us donem la benvinguda a aquells que comenceu amb nosaltres 

enguany. 

El motiu d'aquesta circular és explicar-vos la metodologia del curs de Cultura Anglesa i el mètode Trinity. En 

primer lloc, la nostra metodologia d'ensenyament està basada a partir de les quatre àrees d'aprenentatge 

d'una llengua que capaciten a l'alumne a la competència lingüística: Speaking, Listening, Reading and 

Writing. Les nostres classes es realitzen completament en anglès, perquè l'alumnat vaja educant l'oïda, el ritme 

en la pronunciació i en definitiva, l'augment de vocabulari. En finalitzar cada trimestre els alumnes portaran 

a casa el workbook (quadern de treball) i un butlletí informatiu (reflectirà continguts treballats, progrés de 

l'alumne/a, comentaris del teacher, així com orientacions i recursos per a reforçar a casa). 

Nosaltres treballem a partir del mètode Trinity, basat en el nivell oral de la llengua, en el qual els alumnes/as 

desenvolupen la capacitat conversacional, la realització d'accions a partir d'unes ordres i en general a saber 

comunicar-se en anglès. Nosaltres sobre el mes de gener, us informarem del nivell que ha adquirit i tindreu 

l'opció de presentar-se a un examen Trinity amb un examinador natiu pagant unes taxes per a obtindre el títol 

amb validesa OFICIAL, us recalquem el pagament de les taxes d'examen és OPCIONAL, però durant el curs 

prepararem per al TRINITY a tots es presenten o no. Si aboneu les taxes, l'examen es realitzarà el mes de maig 

i juny, us avisarem amb antelació. Si voleu informar-vos podeu entrar en http://www.trinitycollege.com/  

D'altra banda, si en algun cas en particular considereu que el vostre fill/a aquesta en un grup on els seus 

companys no tenen la mateixa edat que ell/ella, i en el vostre centre no existeix una opció millor (no hi ha un 

altre grup més adequat per a la seua edat i/o nivell d’anglès), no us alarmeu des de l'inici del curs. Donar-nos 

un temps abans d'avaluar els seus progressos, us assegurem que la nostra manera d'ensenyar i estructurar la 

classe d’anglès ens permet atendre de manera individualitzada a cadascun dels nostres alumnes/as, ja siga 

com siga les dificultats que ens puguem trobar en el grup. Us assegurem que tots aprendran i aprofitaran la 

classe partint del seu nivell. Si en algun cas en particular considerem que això pot no ser així (veiem que un 

alumne realment no aprèn), contactarem amb vosaltres. És impossible que valoreu el progrés dels vostres 

fills/as aquests primers dies en què els professors estan fent avaluacions inicials individuals a cadascun per a 

conèixer el seu nivell real de l'idioma. 

Finalment, comunicar-vos que començarem en les sessions amb els vostres fills/as, un taller de 

correspondència en anglès entre col·legis, amb l'objectiu de motivar-los a escriure, llegir i escoltar en aquesta 

llengua. A la fi de novembre escriuran la primera carta, en la qual treballaran la descripció d'un mateix i 

coneixeran al seu amic/a amb el qual es cartejaran al llarg del curs treballant diferents continguts. 

  

        Salutacions, 

        Alicia Catalán (Coordinadora)  

       idiomas@blancinegreanimacio.com 
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