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MÈTODE 
 

Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge 
basada en el procés natural d’adquisició de la 
llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en 
un ordre determinat, natural i espontani. 
Les criatures arriben al món dotades d’un cervell en 
el qual la majoria de circuits estan desconnectats, 
entre ells els del llenguatge. Per connectar i activar 
aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar d’estímuls 
significatius que potenciïn al màxim les habilitats 
innates per aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i 
optimitzar tots els mecanismes que s’activen durant 
els primers anys de vida per posar-los al servei de 
l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua. 

 



	
CURSOS 

Babies - From the first year 
of life (1 i 2 anys) 
Acompanyats de dos ratolinets amorosos i 
simpàtics, els més menuts s’endinsaran en el món 
de l’anglès. Aquest recorregut s’inicia en un entorn 
ric en estímuls emocionals, on es promou la 
interacció des del primer dia i on les primeres 
paraules en la seva llengua materna i en anglès 
sorgiran dels seus llavis gairebé alhora. 

Kids - Learning to the 
rhythm of nature (A partir dels 3 
anys) 
Els personatges de Kids&Us creixen al mateix ritme 
que els nostres alumnes, perquè s’inspiren en ells, 
nens i nenes reals de diferents grups d’edat. 
Juntament amb els protagonistes de cada curs, els 
estudiants continuaran aprenent anglès a través de 
situacions molt properes als seus interessos i 
motivacions.  

 

	

 



 
PERSONATGES 

En Mousy és un ratolinet tendre i simpàtic que acompanyarà els nens 
al llarg del curs. Amb en Mousy descobrirem l’anglès tot jugant, 
cantant i explicant històries breus, que s’emmarcaran en situacions 
quotidianes i familiars per a les criatures d’aquesta edat.  
La Linda és una rateta de dos anys que sempre va acompanyada de la 
seva mascota, el conillet Bunny. La Linda juga a ser gran i vol 
ensenyar a en Bunny com ser-ho, també. 
En Sam és un nen inquiet que té moltes ganes de descobrir el món 
que l’envolta i al llarg del curs viurà situacions amb les quals els 
alumnes se sentiran identificats. Per exemple: celebrar l’aniversari, 
començar a fer coses sol (anar al vàter, vestir-se, menjar, etc.), anar al 
parc, anar al zoo, anar de pícnic, etc. 
L' Emma és una nena molt eixerida que al llarg del curs viurà 
situacions amb les quals els alumnes se sentiran identificats. Per 
exemple: anar a comprar, visitar la granja de l’avi, banyar-se, cuinar 
amb l’àvia, etc. 
L' Oliver és un nen molt dolç que al llarg del curs viurà situacions amb 
les quals els alumnes se sentiran identificats. Per exemple: la caiguda 
d’una dent, estar malalt i no poder anar a l’escola, tenir un germanet, 
voler ajudar els pares, etc.  
La  Marcia és una nena amb poders màgics que al llarg del curs viurà 
situacions que captivaran els estudiants, ja que combinen quotidianitat 
i fantasia. Per exemple: pensar que hi ha un extraterrestre a casa, 
voler portar una mascota a l’escola, anar d’excursió amb la família, 
preparar un àpat especial, etc.  

 



 
AUDIO 
 

És evident que el procés d’adquisició del llenguatge 
comença molt abans que el nen comenci a parlar. 
Per això, Kids&Us proposa que els infants 
comencin a assimilar la nova llengua des del 
primer any de vida, a través d’una exposició diària a 
l’idioma. 
Amb l'aplicació MyLocker, els nens i nenes poden 
escoltar cada dia els audios de la historia que estan 
treballant a classe i això fomenta un aprenentatge 
més concís i eficaç a l'aula. 
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Ja fa 11 anys que el nostre centre Kids&Us acull als 
nens i nenes del barri a les seves aules per aprendre 
anglès d'una manera diferent i sobretot molt 
divertida i dinàmica. 
Tot i que vam començar amb un local en el carrer 
Sancho de Ávila, i després ens vam traslladar al 
carrer Llacuna 104, al març d'aquest any vam obrir 
les portes del nostre nou centre, amb 600m2 
dedicats a l'ensenyament de la llengua anglesa, al 
carrer Almogàvers 219. Vine'ns a veure! 

 



 
UNIVERS KIDS&US 
 

Kids&Us ofereix una gran varietat d’activitats i de serveis 
complementaris que proporcionen una experiència de 360º 
als nostres alumnes. 
A casa: Les nostres propostes de contes, jocs i llibres de 
lectura per als més grans contribueixen a complementar i 
millorar la comprensió i l’aprenentatge de l’anglès. Fem 
evolucionar i desenvolupem constantment la nostra 
col·lecció de materials ludicodidàctics per millorar i 
completar la nostra oferta.  
De vacances: Volem que l’aprenentatge de l’anglès, com 
qualsevol altra formació, es faci de manera 
multidimensional mitjançant una sèrie d’inputs variats que 
es combinen amb activitats estimulants per a tots els sentits. 
És per això que t'oferim casals d'estiu (de mig dia i de dia 
sencer), així com colònies d'estiu.  
Activitats:  
Imagina’t un univers fet de planetes, de planetes temàtics en 
què, qui hi aterra, descobreix una infinitat d’estímuls per 
aprendre anglès. 
Kids&Us ha creat aquests planetes perquè els nens puguin 
aprendre i, alhora, passar-s’ho bé, ja sigui durant unes hores 
(tallers) o durant les vacances escolars. 
Així doncs, oferim Storytimes (obres de teatre en anglès), 
Little Chef (taller de cuina) i Mad Scientist (tallers de ciències). 

 
  

 
 



 

CONTACT US      

 

933007714, 615816080 

 

poblenou@kidsandus.es  
Kids&Us Poblenou  
Almogàvers, 219, Local B , 08018, Barcelona 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 		

wD’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la legislació sobre protecció de dades, li comuniquem que les 
seves dades estan incloses en un fitxer titularitat de Kids&Us School of English Poblenou S.L., amb la finalitat de desenvolupar gestions derivades de la relació de negoci existent, 
així com trametre informació (publicitat i promocions). La base que autoritza el tractament de les seves dades és el seu consentiment. Les seves dades podran ser transmeses a 
altres empreses de la xarxa de franquiciats KIDS&US ENGLISH, S.L., així com a empreses col·laboradores i prestadores de serveis de KIDS&US ENGLISH, S.L. i/o els seus 
franquiciats. L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, eliminació, portabilitat, oposició i limitació al tractament de les seves dades, entre d’altres, dirigint-se a 
Kids&Us School of English Poblenou, S.L., al Carrer Llacuna 104 local 6, Barcelona, o bé a info@kidsandus.com i a poblenou@kidsandus.es, on també pot demanar informació 
addicional i detallada sobre la nostra política de protecció de dades. Si no desitja rebre informació de Kids&Us School of English Poblenou, S.L., enviï aquest mateix correu amb la 
paraula BAIXA a l’assumpte. 
Unsubscribe	Here     

		

	
 


