COURSE 2022-23

After school
English classes
a les escoles del Grup Escolar Roca

GER / Novacadèmia
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N OVA EX T RAESC O LAR D'ANG LÈS
A GRUP ESC O LAR RO CA

Novacadèmia
és Centre Autoritzat
per Cambridge English
per a l'ensenyament
reglat de l'anglès

Per a aquest curs 2022-23, Grup Escolar Roca
(GER) presenta Novacadèmia, un nou format
d'extraescolar amb una metodologia provada per
aprendre anglès i mesurar els progressos assolits.
Novacadèmia és Centre Autoritzat per
Cambridge Assessment English, certificació que
garanteix la qualitat en l'ensenyament de l'anglès.
Cada any, Novacadèmia renova la confiança que
aquesta organització disposita en els seus centres
i professionals representats arreu del món.
Us presentem quines seran les línies de treball
d’aquesta proposta atractiva, motivadora i
funcional per a tots alumnes de Grup Escolar Roca.
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Novacadèmia prepara cada
any milers de nens, joves
i adults per als exàmens
oficials de Cambridge.
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Cambridge English,
metodologia de
referència

Cambridge English és l'entitat de referència mundial en
l'ensenyament i la certificació de l'anglès. Actualment no hi
ha cap altre mètode que ofereixi un ventall de serveis tan
complert i metodologies provades que s'han convertit en
referents al sector.
Cambridge English presenta diferents avantatges davant
d'altres mètodes al mercat, ja que permet un aprenentatge
homogeni en les diferents competències de la llengua:
Speaking, Writing, Reading, Grammar & Vocabulary, Use of
English i Listening.
Abarca des de P3 fins a nivells professionals en adults i és
l'únic mètode acceptat a més de 130 països al món, que
presenta milers d’estudiants als exàmens oficials cada dia.
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Els exàmens oficials de
Cambridge English són els
més reconeguts per escoles
superiors, universitats i
màsters arreu del món.
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Planificació
d'activitats per cicle
Infantil
· LEGO PLANET IN ENGLISH
Activitat immersiva a través de Lego.
· PRE-SCHOOL CAMBRIDGE ENGLISH
Aprenentatge a través de quadernets.
Les dues activitats són combinables.
HORES D'ANGLÈS
2 hores setmanals

Primària
· LEGO PLANET IN ENGLISH (cicle inicial)
Activitat immersiva a través de Lego.
· CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS
(tots els cicles de primària)
+ PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS
Aprenentatge a través de llibres oficials
adaptats a tots els nivells de primària en
combinació amb projectes i presentacions
trimestrals.
HORES D'ANGLÈS
2 hores setmanals
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Planificació
d'activitats per cicle

Secundària
· CAMBRIDGE ENGLISH KET, PET I FCE
+ PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS
(tots els cicles de secundària)
Aprenentatge a través de llibres oficials adaptats
a tots els nivells de secundària en combinació
amb projectes i presentacions trimestrals
PREPARACIÓ PER A EXÀMENS OFICIALS
KET, PET I FCE
Les dues activitats són combinables
HORES D'ANGLÈS
2 hores setmanals

Batxillerat i CCFF
· CAMBRIDGE ENGLISH PET, FCE I CAE
Aprenentatge a través de llibres oficials
orientats a la preparació d'exàmens oficials
· SPEAKING INTENSIU I PREPARACIÓ
PER A ESTADES INTERNACIONALS
Les dues activitats són combinables
HORES D'ANGLÈS
1,5 hores setmanals
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Formació continuada
i materials actualitzats
L'equip docent de Novacadèmia rep formació continuada
per conèixer les darreres novetats en la preparació de les
diferents proves i així poder garantir a les famílies, les escoles
i els alumnes que reben la millor preparació i formació tant
abans de presentar-se a un examen com en la seva carrera
per aprendre a dominar la llengua, amb independència de que
necessitin o no el certificat oficial en aquell moment.

Novacadèmia s'encarrega
de la gestió dels llibres i les
llicències digitals dels seus
alumnes.

Novacadèmia rep anualment mostres de tots els materials
tant digitals com impressos, i gaudeix d'informació exclusiva
sobre les darreres novetats.
Tots els materials que utilitza a les seves classes són
oficials i el 80% estan editats per l'editorial pròpia de
Cambridge English.
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On fem els
exàmens oficials?
Exams Catalunya és el nostre Centre Examinador de
referència. Cada any, Exams Catalunya examina milers
de candidats de totes les edats i nivells al seu centre de
Barcelona.
Exams Catalunya ha esta guardonat amb nombrosos
reconeixements a l'excel·lència en el desenvolupament de la
seva feina i és l'únic centre a nivell mundial que ha guanyat
un Platinum Centre Award en les tres edicions fins ara
celebrades, els anys 2012, 2013 i 2015.
La directora de Novacadèmia
amb el General Manager
d'Exams Catalunya, Michael
Terry.

Més informació
a la Secretaria
de la vostra escola
GER - Meridiana
T 933 403 408
GER - Guipúscoa
T 933 072 066
Centre d'Estudis Roca T 932 430 770

secretaria@escolajoanroca-meridiana.com
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com
secretaria@ceroca.cat

You can't just dream about

success
but you need to

work for it.

We love English!

