Idiomes Taialà és una escola d’idiomes jove especialitzada en l’ensenyança d’anglès com a
llengua estrangera.
Idiomes Taialà fa servir el Mètode Comunicatiu desenvolupat per la Universitat de
Cambridge. Aquesta metodologia prioritza la comunicació oral per tal d’aprendre un idioma,
amb uns objectius molt ben diferenciats depenent del grup amb el què ens trobem i
prioritzant la interacció tant amb els altres alumnes com amb el món en el que vivim.
Per aquesta raó, cada grup treballarà amb la sèrie Kid’s Box de la Universitat de Cambridge
especialment pensada per a alumnes de primària.
La metodologia emprada pels alumnes d’infantil es basa també en la comunicativa però
l’objectiu principal és que els nens comencin a tenir un primer contacte amb l’anglès.
Sobretot escoltant aquest idioma a través de cançons i jocs. Pels més petits utilitzem un
material especialment pensat per despertar tota la curiositat i interès per a l’aprenentatge de
la nova llengua preparat per la editorial Richmond.
Tots els nostres professors són titulats amb una àmplia experiència en l’ensenyança de
l’anglès com a llengua estrangera.

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS
Els alumnes s’organitzaran per edats i nivells. Cada curs tindrà uns 10 alumnes i seguiran
els llibres corresponents al seu nivell.
Les classes es dividiran en dues hores a la setmana repartides en dos dies diferents.

VALOR AFEGIT
A Idiomes Taialà creiem que la cooperació és molt important a l’hora d’aprendre un idioma,
per això cada setmana enviem un informe als pares per explicar què s’ha fet durant les
classes extraescolars d’anglès i quins són els aspectes que cal treballar durant el cap de
setmana, ja sigui individualment o amb els pares.
Tant si les classes es fan al migdia o a la tarda, els professors es desplacen igualment fins a
l’escola sense cap cost addicional.
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