NENS
Els més petits també tenen l’oportunitat d’aprendre anglès des dels 3 anys.
La metodologia d’aprenentatge aplicada a aquesta edat està basada en l’anglès oral, cançons, contes, joc
simbòlic, teatre i repetició.
La millor manera d’ensenyar als nens petits és aquella que combina la diversió i l’aprenentatge. S’ho
passen molt bé tot fixant les bases per a un posterior coneixement.
Els petits són com esponges, aprenen molt ràpid. Per això el centre potencia aquesta qualitat dins d’un
horari de 1 o 2 h setmanals.

JOVES
L’aprenentatge de l’anglès per part dels joves és estrictament necessari. El sistema educatiu i la societat en
general necessita joves emprenedors que dominin aquesta llengua.
Al New York Institute donem la opció que els nostres alumnes es puguin preparar per examinar d’exàmens
oficials tan importants com són PET, KET, B1,B2, FCE , CAE,entre d’altres.
Els llibres que seguim a les classes estan enfocats a preparar als alumnes a partir de 10 anys per assolir els
exàmens citats amb èxit.

SISTEMA DE NOTES AL NYI
Nosaltres, tant als petits a partir de 3 anys com als joves, sempre els entreguem notes fetes a partir dels
resultats dels exàmens que fem al centre, és a dir, per Nadal, Pasqua i Estiu ens nostres alumnes reben un
informe de notes i de progrés que els pares agraeixen molt per saber com va progressant el seu fill.

NIVELLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K.E.T. - A2
PRELIMINARY B
PRELIMINARY A - P.E.T. - B1
FIRST CERTIFICATE - F.C.E. - B2
ADVANCED - C.A.E. - C1
PROFICIENCY
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ADULTS
Al New York Institute ens agrada molt ajudar als adults a millorar el seu anglès.
La falta de temps, les responsabilitats, la feina... no són un impediment per aprendre anglès.
De la mateixa manera que amb els altres, treballem en grups molt reduïts, adaptant-nos al màxim als
horaris de cadascú.
Distingim els següents nivells d’anglès:
•
•
•
•
•
•
•

INITIAL No puc entendre ni parlar anglès.
ELEMENTARY Puc entendre i parlar anglès a nivell bàsic i en situacions de la vida quotidiana.
Nivell A2 Entenc i puc parlar anglès bastant bé en situacions familiars i de la vida quotidiana.
Nivell B1 Parlo bé però no de manera fluida en qualsevol situació. Puc expressar idees complexes
però tinc problemes a l’hora d’entendre a persones nadiues.
Nivell B2 Em sento segur/a a l’hora d’expressar idees de qualsevol tema. A vegades faig faltes i no
se el vocabulari correcte.
C1 Puc expressar-me amb total confiança encara que a vegades tinc problemes a l’hora de parlar
sobre situacions no familiars per a mi o a l’hora de parlar sobre idees més complexes.
PROFICIENCY - Nivell C2 Parlo anglès de manera fluida i ho entenc gairebé TOT.

Així doncs les classes que fem al centre per adults són molt flexibles ja que intentem adaptar-nos a les
necessitats dels alumnes.

ANGLÈS PER A EMPRESES
Quan fem anglès per a empreses, normalment anem a fer-lo a l’empresa en qüestió, som nosaltres els que
ens desplacem fins allà i ens adaptem al que cada empresa ens demana.

EXÀMENS CAMBRIDGE I EXÀMENS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS NORD-AMERICANS (IEN)
Al New York Institute preparem tant pels exàmens de Cambridge com pels del Institut d’estudis Nordamericans.
Podem ajudar a tothom a preparar pel K.E.T, P.E.T, F.C.E. i C.A.E. i també Proficiency, tan en l’anglès
britànic com en l’anglès Americà.
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