
SECCIÓ ESPECIAL INCLOSA A:

Grup de comunicació eltot.cat

Any XXXVII   Del 8 al 14 de setembre de 2017  www.totmataro.catNúmero 1785

el

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

PORTADA ESPECIAL 1785.indd   1 7/9/17   15:24



Dissabte
16 de setembre
d’11 a 13h

Vine a conèixer-nos i podràs
provar diversos instruments

(pel tast d’instruments cal reserva prèvia)

PORTES OBERTES
A l’Escola de Música

T. 937 980 255
www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

Carrer Iluro, 17 · Mataró

DIMARTS ÉS EL DIA DE SANT TORNEM-HI
Amb l'inici del curs es recupera la normalitat familiar

D imarts és el dia de Sant Tornem-hi. No ho tro-
baran al santoral però l'endemà de la Diada 
es reprenen les classes a les escoles, escoles 

bressol i instituts de la ciutat i, amb ells, la rutina 
familiar torna a la normalitat. Els horaris tornaran 
a estar dictaminats per l'hora que sona el timbre, i 
amb ells, també tornaran les moltes extraescolars 
que les famílies escullen. 

Precisament moltes extraescolars no comencen fins 
a inicis d'octubre, amb el que una de les claus de la 
tornada a l'escola és l'elecció de què faran els nos-
tres fills aquest any i a on. Una decisió important. 

Els horaris tornaran a 
estar dictaminats per 

l'hora en què sona
el timbre
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Primera escola d’aprenentatge vivencial al país
Metodologia learn&enjoy

Cursos per a totes les edats i nivells
Centre preparador oficial per:   

www.missandmisterlanguage.com

matrícula gratuïta
el mes de setembre

matrícula gratuïta
el mes de setembre

Plaça Josep Moragues, 1 · MATARÓ · T 93 127 77 73
De dilluns a divendres de 10 A 13h i de 16:30 a 20:00h · dissabtes de 9:00 a 13:00h

Dissabte
16 de setembre
d’11 a 13h

Vine a conèixer-nos i podràs
provar diversos instruments

(pel tast d’instruments cal reserva prèvia)
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QUAN ÉS EL MILLOR MOMENT PER 
APRENDRE UN IDIOMA?

A Kids&Us ho tenen clar. Els infants, tot i la 
seva edat prematura, són uns lingüistes ex-
cepcionals. Només cal observar com evolu-

ciona el llenguatge en un nen dels 0 als 36 mesos. 
En aquesta edat és quan la predisposició d’un infant 
per aprendre és biològicament més poderosa, ja que 
té habilitats innates per fer-ho. Així doncs, l’aprenen-
tatge d’una segona llengua no hauria de diferir de 
com aprenem la nostra llengua materna. 

Anglès a partir d’un any...

Amb el mètode “Natural English” de Kids&Us, els 
nens i nenes a partir d’un any aprenen l’anglès de 
la manera més similar a com aprenem el nostre idi-
oma. Aquesta metodologia única es basa en el pro-
cés natural i espontani d’aprenentatge de la llengua 

materna, un procés que té un ordre determinat i que 
se segueix a les classes: escoltar, comprendre el que 
escoltem, verbalitzar-ho i, per últim i al cap d’uns 
quants anys, llegir i escriure. 

...I fins als 18

A Kids&Us els nens i nens poden introduir-se al mè-
tode a partir d’un any, i fins als 7, que és quan es 
considera que els infants tenen les capacitats òpti-
mes per aprendre de manera esporàdica i natural. 

A partir dels 7, els nens i nenes que estiguin al mè-
tode podran continuar-hi fins a assolir els 18, que 
és quan els joves hauran aconseguit altes habilitats 
lingüístiques que els hi permeti superar l’examen de 
nivell C2, el més alt del MCER (Marc Comú Europeu 

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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de Referència). Kids&Us creix amb ells i a cada pas 
ofereix contingut que s’adapti a les seves necessi-
tats de comunicació per arribar a dominar aquest 
segon idioma. 

Kids&Us compta amb 375 centres a Espanya, França, 
Andorra, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Marroc i 
Mèxic. Actualment té 115.000 alumnes que aprenen 
amb el mètode Kids&Us arreu del món.

Per a més informació:
Get It English - Kids&Us Mataró 
Tel. 93 796 20 61 
Email: mataro@kidsandus.es
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93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

>  CURSOS D'ANGLÈS PRESENCIALS I "ONLINE"
>  PREPARACIÓ I EXÀMENS DE CAMBRIDGE I D'IELTS
>  VIATGES LINGÜÍSTICS
>  ALTRES IDIOMES: ITALIÀ, FRANCÈS, RUS I ALEMANY

L'HORA DE PROVAR NOUS ESPORTS:
I L'HOQUEI HERBA?

L 'elecció de l'esport que volen jugar els nostres 
fills no és una decisió fàcil. Cal escoltar la vo-
luntat del nen i sobretot decidir plegats entre 

les diferents alternatives. Una de les que a Mataró 
cada cop té més adeptes és el món de l'hoquei herba 
de la mà de Iluro Hockey Club. 

Estem parlant d'una entitat que està en el seu mo-
ment de màxim creixement amb un total de 300 

jugadors, 200 del qual formen part d'una base que 
precisament ara busca nous jugadors. Ens ho explica 
Jaume Aceña, el seu President: "En aquests moments 
estem a punt de completar la piràmide de formació 
esportiva, amb equips en totes les categories i amb 
paritat entre sexes". Precisament en motiu de l'ini-
ci de la temporada l'Iluro Hockey Club obre noves 
inscripcions per l'Escola d'Iniciació per a nens entre 
3 i 7 anys i els equips de competició, entre 7 i 16.

L'Iluro Hockey Club busca nous jugadors per la seva base
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Aceña recomana provar l'hoquei perquè, assegura, 
que "és un esport ple de valors, que garanteix molt 
bon ambient, molt sa i esportiu entre companys i ri-
vals, amb germanor i formació com a equip". També 
explica que "el fet de jugar amb l'estic crea un lligam 

molt fort, a l'inici és una complexitat tècnica però 
amb el temps fa que cada cop t'hi aficiones més".

L'hoquei herba és una alternativa pels joves mata-
ronina. S'hi atreveixen, amb l'estic?
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Horari: 7:15h - 19:00h · Cuina pròpia · Anglès · Psico.
TEL 937 901 546 · Rierot, 2-4, Mataró · www.escolabressolpeques.es 

Centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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0 3
anys

Edat
375€

tot el dia, amb dinar

i berenar de l’escola

EL PLA 
EDUCATIU 
D'ENTORN
Més de 30 projectes 

per la convivència

El Pla d’Educatiu d’Entorn de 
l’Ajuntament inclou més de 
30 projectes que promouen 

l’educació en els eixos de l’equitat, 
la interculturalitat i la convivència 
dins i fora de l’aula. Per al curs 
2017-2018 presenta la nova “Guia 
d’activitats i serveis educatius per 
als centres educatius, docents, fa-
mílies i AMPA/AFA de Mataró”, 
que inclou més de 200 activitats 
que ofereixen serveis municipals, 
entitats de la ciutat i altres ens 
que col·laboren en l’educació, i 
que inclou com a novetat també 
les activitats dirigides a famílies, 
docents i AMPA/AFA. 

També es contempla dins el propi 
Pla Educatiu d'Entorn la consoli-
dació de la Xarxa d’AMPA/AFA de 
ciutat, que un curs més és una pla-
taforma d’intercanvi i enfortiment 
d’aquestes entitats que formen 
part de la comunitat educativa, 
alhora que les reforça per donar 
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eines a les famílies per a l’acompanyament educatiu 
dels seus fills i filles.

Foment de la salut 

La tercera novetat del Pla Educatiu d'Entorn pel nou 
curs és el programa d’Activitats familiars de salut i 

activitat física per a totes les edats, de setembre a 
desembre del 2017, que sota el lema "Fes salut, fes 
esport, mou-te!", organitza activitats per a famíli-
es amb infants de 0-3, 3-6, 6-12 i 12-16 durant tot el 
trimestre i a tota la ciutat, amb el finançament del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el marc del 
Programa de Cooperació Territorial Salut Escolar.
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
pre-escolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents 
com les cançons. Per exemple, 
les de Nadal durant aquest mes.  
S'identifi quen elements a partir 
d'aquestes cançons i es van apre-
nent diferents conceptes de forma 
dinàmica amb una metodologia 
molt pràctica i efi cient. Es tracta 
d'un mètode molt participatiu que 
no cansa ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET està perfectament planifi -
cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorpo-
rant elements d'aprenentatge a 
mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa 
amb el que s'involucra la família 
a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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