
 

Curs d’anglès 2022/2023 
 
 
 

Hello dear families! Welcome back! A continuació detallem el calendari definitiu. 
 

Us recomanem tenir-lo a mà durant tot el curs. Atenció: els dies marcats amb “*” no hi haurà classes. 

Dijous 1/9 17:30h Reunió informativa d’inici de curs First steps (P5) només mares i/o pares 

Dijous 1/9 18:30h Reunió informativa d’inici de curs Children (1r a 6è de primària) només mares i/o 
pares 

Dijous 1/9 19:30h Reunió informativa d’inici de curs Teens/Communication (1r a 4t d’ESO) només 
mares i/o pares 

 

Ens trobarem telemàticament. Us enviarem enllaç ZOOM el mateix dia. És molt important assistir-hi. 

 
 

5 de setembre de 2022: inici de les classes 

* 26 de setembre de 2022: La Mercè – Festa local 
 

* 12 d’octubre: El Pilar – Festa nacional espanyola 

Del 24 al 28  d’octubre: setmana especial d’activitats de Halloween a TLH 
 

* 1 de novembre: Tots Sants 

* 6 de desembre: dia de la Constitució espanyola  

* 7 de desembre pont 
 

* 8 de desembre: La Immaculada 
 
* 9 de desembre: pont 

15 al 21 de desembre: setmana especial d’activitats de Nadal a TLH 
 

*Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos): vacances de Nadal 
 

Primera setmana de febrer: lliurament digital d’informes escrits del 1r quadrimestre 
 
 

*Del 3 al 10 d'abril (ambdós inclosos): vacances de Pasqua 
 

  * 1 de maig: Festa del Treball 

Del 2 al 26 de maig: inscripció preferent per al curs 2023/2024 (només l’alumnat de TLH del curs 
2022-2023) 

 
* 5 de juny: Segona Pasqua 

 

  5 de juny: pagament de la matrícula 2023/2024 per domiciliació bancària 
 

Divendres 23 de juny: últim dia de classe, final de curs 



 

  Del 26 de juny fins al14 de juliol: entrevistes online d’informes del segon quadrimestre amb  només mares   
i/o    pares i/o tutors/es. Caldrà inscripció previa al Calendly (agenda digital de TLH). 

En cas de no assistir a la reunió acordada es podrá demanar una nova cita per els primers dies de 
setembre. 

 

Fins al 30 de juliol s’enviaran els certificats del curs que s’hagi aprovat. 
 

A partir del 1 de juny de 2023: inscripció oberta general a l’alumnat nou per al curs 2023-2024 

De l’17 de juliol fins al 18 d’agost The Little House
®
 romandrà tancat per vacances. 

Al  juliol i a l’agost com sempre, oferirem setmanes de Summercamp multiactivitats en anglès. 

 

Durant el proper curs anirem organitzant dates d’inscripció i assitència als exàmens oficials que trieu: 

-Cambridge: Starters (YLE Starters) A1, Movers (YLE Movers) A1, Flyers (YLE Flyers) A2, Key for Schools 
(KET for Schools) A2, Preliminary for Schools (PET for Schools) B1, First for Schools (FCE for Schools) B2, 
Advanced (CAE) C1, Proficiency (CPE) C2, Linguaskill A1 – C2. 
 
The Little House és centre preparador oficial de Cambridge Exams. Podeu veure el nostre certificat vigent a la 
nostra web: https://www.thelittlehouse.es/ 

 
D’altres : Aptis (British Council), Toefl, UIC i qualsevol altre que vulgueu. Podem fer-ho! 

 

 
 
 
 
Restem a la vostra disposició i us saludem ben cordialment esperant compartir un curs productiu i feliç! 

 

 

Ms. Claudia Hornes 

Sisplau, recordeu que podeu contactar amb mi: 

 
24/365 hello@thelittlehouse.es 

 

Dilluns a divendres de 10 a 13h (tel/WhatsApp) 650 003 652 

 
Moltes gràcies! 
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