
 
 

Informació general curs 2022/2023 
 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Benvinguts i benvingudes al nou repte excepcional que compartirem famílies i The Little House®!  
A continuació trobareu informació del curs vinent. 
Us preguem que llegiu aquest document amb molta atenció abans de signar-lo. 
 

 
Modalitat de classes: 
Durant el curs 2022/2023, les classes tindran lloc en modalitat presencial (respectant les normatives i 
recomanacions sanitàries oficials), híbrida o online depenent de les circumstàncies que ens toqui compartir. És un 
requeriment indispensable que les famílies matriculades estiguin disposades a rebre classes en qualsevol de les 
tres modalitats anteriorment citades, essent clar que les mensualitats no variaran. 
 
Les modalitats de classes híbrides i online no són opcionals per part de les famílies, sinó que tindran lloc només 
quan sigui obligatori per llei o quan Ms. Claudia Hornes no tingui cap més opció. 
 
Hi haurà classes des del 5 de setembre de 2022 fins al 22 de juny de 2023. 
El calendari acadèmic oficial detallat de classes ja es troba a la vostra disposició. 
 
 

 Els grups tindran un mínim de 6 i un màxim de 9 alumnes. Treballarem amb responsabilitat, cura, comoditat i 
respectarem i farem respectar totes i cadascuna les normatives sanitàries i generals que calguin. 
 

 Si algun grup no arribés al mínim de 6 alumnes, aquest podria tancar-se o bé romandre obert si les famílies 
estiguessin d’acord amb l’abonament d’una quota quelcom superior per compensar la o les places no 
ocupades. 
 

 Miss Claudia Hornes estarà a càrrec de tots els grups i alumnes amb l’eventual assistència d’un/a “trainee 
helper” en formació. 
 

 Les famílies es comprometen a respectar els horaris i modalitats d’entrada i sortida proposats, així com la 
normativa de l’acadèmia, i es comprometen a realitzar el pagament, per domiciliació bancària, de les quotes 
mensuals acordades; a The Little House® no s’accepten pagaments en metàl·lic. 

 

 Les famílies dels alumnes de The Little House® no hauran d’omplir la fitxa una altra vegada, exceptuant els 
casos en què hi hagi hagut canvis de dades personals i/o de número de compte bancari. 

 

 Qualsevol canvi de dades bancàries s’haurà de fer i comunicar com a màxim el dia 14 del mes anterior al 
pagament. La mensualitat es debitarà el dia 5 de cada mes des del setembre al juny. 

 

 En cas de devolució del rebut bancari, es demanarà el seu pagament abans del dia 15 del mes en curs, per 

BIZUM o transferència bancària amb un càrrec extraordinari de 5€ compensant les despeses administratives.  
 

 Tant la manca de pagament durant el mes en curs com el rebuig reiterat (tres vegades o més) de la domiciliació 
bancària, comporten la baixa automàtica de l’alumne. Per poder tornar a classe serà necessari, sempre que la 
plaça estigui encara disponible, abonar novament la matrícula. 
 

 Els alumnes i les alumnes poden portar el berenar i el podran prendre en arribar a l’acadèmia durant uns 
minuts al començament de la classe. 
 
 



 Us demanem molt especialment que llegiu amb molta atenció els documents informatius que us enviem, així 
com normativa, calendari, etc.  
 

 Els documents de consentiment descarregables del web  de The Little House hauran de ser presentats 
omplits i signats, en paper personalment o digitalment abans de començar el curs el 5 de setembre de 2022. 

 

 En cas de baixa abans de finalitzar el curs, la família haurà d’avisar per escrit a hello@thelittlehouse.es com a 
màxim el dia 14 del mes anterior al suposat pagament següent. La baixa instantània no es una opciò possible. 
Els diners del pagament de la matrícula i dels materials didàctics fet al moment de la inscripció no es retornaran 
en cap cas. 
 

 Es faria l’excepció de devolució del pagament total de la matrícula només si The Little House® no pogués obrir 
el curs per no arribar a un mínim de 6 alumnes i es faria un reintegrament parcial (corresponent als mesos de 
classes no impartides) si The Little House® hagués de tancar el grup pel fet de tenir menys de 6 alumnes d’un 
grup ja obert, així com per qualsevol altra raó de força major que no tingués solució possible per part de 
l’acadèmia. 
 

 La baixa de l’alumna/e abans de final de curs suposarà, sense cap excepció, la pèrdua de preferència 
d’inscripció per als següents cursos així com la pèrdua del dret a rebre certificat i informes pedagògics. 
 
Ens regirem pel calendari acadèmic oficial de dies de classe i es respectaran els dies festius i ponts locals, 
autonòmics i nacionals.   
NOVETAT: a partir del curs 2022/2023, els dies de Lliure Disposició Escolar SÍ hi haurà activitats a TLH.  
 

 Les classes en què l’alumne/a no acudeixi a classe (individual o grupal) no es recuperaran. 
 

 Les classes no impartides per dies de festa o ponts  no es descomptaran de la mensualitat ni es recuperaran. 
 

 En cas que la teacher no pogués assistir a classe, faríem tot el possible per aconseguir un/a altre/a teacher per 
substituir-la sota la supervisió de Miss Claudia Hornes, teacher titular i Directora de l’acadèmia. En cas de no 
tenir teacher de substitució, la classe es cancel·laria i es descomptaria del pagament del mes següent. 
 

 The Little House® no farà reforç dels continguts escolars ni prepararà exàmens escolars. Dels continguts, 
metodologies i controls escolars, se n’han d’ocupar exclusivament les escoles mateixes. 
 

 Es podran contractar serveis eventuals o fixes de cangurs multilingües, classes individuals puntuals, mensuals o 
packs a The Little House®, a domicili o també online. Per saber-ne Més, consulteu preus i condicions. 
 

 S’enviarà un informe escrit d’avaluació al febrer i s’oferirà una única entrevista amb mare i/o pare i/o tutor/a 
per alumne personalitzada online al juny/juliol  en horari a convenir. 
 

 Per aprovar el curs i matricular-se al següent nivell es imprescindible haver assistit al 75% de les classes y haver 
aprovat el 50% de tasques (deures) i exàmens parcials i/o finals. D’aquesta manera ens assegurarem que 
podem garantir el progrés i nivell d’aprenentatge dels grups de  l’acadèmia.  

 

 A partir de Children 3, els grups es formaran no només segons l’edat sinó segons el nivell de cada alumne/a. De 
ser necessari, Ms. Claudia comentaria aquest tema amb les famílies implicades. 

 

 Miss Claudia Hornes estarà disponible per a consultes de dilluns a divendres laborals de 10 a 13h per 
mòbil/Whatsapp 650 003 652 i 24/365 per correu electrònic hello@thelittlehouse.es. De dilluns a divendres de 
15 a 22h únicament s’atendran emergències donat que durant les classes no podem fer ús del mòbil. 
 

 El mòbil de Ms. Claudia no estarà operatiu de 22 a 10h ni els caps de setmana i dies de festa. 
 

 Si alguna família tingués algun dubte sobre horari de classes, condicions, pagaments o qualsevol altre tema, si 
us plau contacteu-vos per E-mail o per WhatsApp. 

 
 
 
 
 

 



Nens, nenes i adolescents (grups) 
 

 
Nens, nenes i adolescents (individuals o petit grups) 
 
Es pagaran mensualitats avançades el dia 5 de cada mes des del mes de setembre fins al mes de juny de les classes previstes per 
calendari acadèmic de la següent manera: 

 

The Little House
®
 es reserva el dret d’admissió i permanència dels/les alumnes de l’acadèmia. 

 
Ens espera un curs molt particular ple de oportunitats i reptes nous. 

 
Cordialment, Ms. Claudia Hornes 

 
 
 

 Grups de 6 a 9 
alumnes First 
steps i Children 
(4 a 12 anys) 
1 h/setmana 

Grups de 6 a 9 
alumnes Teens i 
Communication 
(12 a 18 anys) 
1 h/setmana 

Grups de 6 a 9 
alumnes Teens 
(12 a 18 anys) 
2 h/setmana 

Juny 2022 40€ matrícula 2022/2023 40€ matrícula 2022/2023 40€ matrícula 2022/2023 

Setembre 50€ + materials 50€ 50€ + materials 50€ 80€ + materials 50€ 

Octubre 50€ 50€ 80€ 

Novembre 50€ 50€ 80€ 

Desembre 50€ 50€ 80€ 

Gener 50€ 50€ 80€ 

Febrer 50€ 50€ 80€ 

Març 50€ 50€ 80€ 

Abril 50€ 50€ 80€ 

Maig 50€ 50€ 80€ 

Juny 2023 30€ 30€ 60€ 

Juny 2023 40€ matrícula 2023/2024 40€ matrícula 2023/2024 40€ matrícula 2023/2024 

   Individuals  
   Nivells A1, A2, B1 

-Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
-Preu per classe/alumne 30€ (pagament mensual) 

Individuals 
Nivells B2, C1, C2, Exams 

-Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
-Preu per classe/alumne 35€ (pagament mensual) 

Small groups  (2 participants) 
A1, A2, B1 

-Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
-Preu per classe/alumne 25€ (pagament mensual) 

Small groups (2 participants) 
B2, C1, C2 Exams 

Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
Preu per classe/alumne 28€ (pagament mensual) 

Small groups  (3 participants) 
A1, A2, B1 

-Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
-Preu per classe/alumne 20€ (pagament mensual) 

Small groups (3 participants) 
B2, C1, C2 Exams 

-Matrícula 40€ 
-Materials a definir 
-Preu per classe/alumne 23€ (pagament mensual) 

Coaching Lingüístic/ assessorament pedagògic Sessió eventual amb Ms. Claudia Hornes 40€ 



 
 

 

 
 

The Little House - C/Pardo, 60 - 08016 – Barcelona 
hello@thelittlehouse.es 

Teléfono fijo: 930071244 - WhatsApp: 650 003 652 
http://www.thelittlehouse.es 

Facebook: The Little House - BCN 
Instagram: #tlhbcn 
Twitter: @TLHBCN 
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