
ENGLISH 
A natural language for 
useful communication.  



SMALL SCHOOLS TEACH  
BETTER ENGLISH 

NO TEXTBOOKS 

FOCUS ON USEFUL LANGUAGE SKILLS 

CERTIFYING &/OR LEARNING 



No estem interessats en metodologies 
antigues ni en fer negoci amb els llibres de 

text: el nostre model intenta que els alumnes 
aprenguin la llengua anglesa de la millor 

manera possible per utilitzar-la de manera 
efectiva en situacions reals i poder-se 

comunicar de manera eficaç en el futur, ja 
sigui a la feina o en l’àmbit personal.  

NO TEXTBOOKS 





º 

FOCUS ON USEFUL LANGUAGE SKILLS  

L’enfocament es basa en situacions comunicatives 
reals, temes d’actualitat, aprenentatge dialògic, model 

socràtic de pregunta-resposta i activitats ben 
pautades en funció del nivell maduratiu i lingüístic – 
s’assegura així l’èxit en la millora real de l’anglès 

dels estudiants, ja siguin petits, joves o adults.  





SMALL SCHOOLS TEACH  
BETTER ENGLISH 

Pràctica continuada, constant i persistent de 
la personalització de l’aprenentatge - Smart 

School és un centre familiar que coneix bé 
les singularitats de cada alumne per assolir 

un resultat acadèmic més efectiu. 





CERTIFYING &/OR 
LEARNING 

Som flexibles i ens adaptem a la vostra 
necessitat en l’aprenentatge de l’anglès, ja sigui 

la millora acadèmica, la consecució de 
certificats oficials d’anglès o les necessitats 
específiques del vostre entorn professional. 





COVID FREE 
El personal d’Smart s’ocupa de la desinfecció 

abans i després de l’activitat de taules, 
cadires i material. Ús de mascareta, 

distància de seguretat, espais ventilats i 
higiene de mans (sabó i gel abans i després 

de l’activitat). Control de temperatura abans i 
després de l’activitat. 



PREPARATS INCLÚS PER AL CONFINAMENT 

Smart School es compromet a seguir 
desenvolupant aquesta activitat online en 

cas que les autoritats tanquin l’escola o els 
alumnes es confinin a casa, ja sigui un grup 

o tota l’escola. 





• Inici 13 de setembre. 

• Una, dues o tres hores a la setmana, 

en una única sessió (17h a 18h, 17:30h a 
18:30h, o bé 18h a 19h o 18:30h a 
19:30h). Dies a concretar. 

• Grups reduïts i homogenis (5 alumnes 
màxim) 

• Mensualitat de 40€, 60€ o 80€ per 
estudiant, en funció del nombre d’hores 
setmanals. 

• Quota inicial de 40€ per material anual. 
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