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METODOLOGIA
L'Alumne:
Tota ela alumnes son ubicats dins de l'escola segons la seva edat i el seu nivell
corresponent. Es a di,r dins de cada edat hi ha tres diferents nivells (A,B i C)). En
cada un d'aquests nivells la metodologia és diferent, per poder aconseguir els
objectius adequats.
Tots els alumnes disposen dels recursos necessaris per aprendre el més
aviat possible la metodologia de l'escola , d'una forma ràpida, eficient i amb el
mínim esforç, per poder aconseguir els fonaments bàsics per parlar i escriure
anglès.
Els professors
Tots els nostres professors són nadius o amb un nivell d'idioma nadiu; i han estat
seleccionats per la seva alta experiència i qualitat tant humana com professional.
Per entrar a formar part del nostre equip se'ls ensenya la metodología de
l'escola perquè l'aprenentatge sigui el més eficient possible.
L'objectiu principal sempre es anar millorant la metodologia de manera que per
tant els estudiants de primària, secundària, batxillerat o adults aprendre anglès
no sigui un impediment sinó, tot el contrari.

Avaluació:
L'avaluació dels alumnes es continua. Al final de cada mes s'avaluen la
comprensió i l'expressió oral i escrita, la gramàtica i el vocabulari. Durant els 15
últims minuts de cada classe els alumnes fan una prova interactivament del que
s'ha ensenyat durant la classe. D'aquesta manera es pot veure diàriament i de
forma individualitzada el seguiment dels alumnes
L'alumne o els seus pares poden parlar sempre que vulguin amb el seu professor
sobre el seu progrés o el del seu fill.
Certificacions Oficials
L'escola ofereix la possibilitat de poder obtenir tots els títols i certificacions
d'Anglès possibles
Per tant, quan l'alumne es presenta a un examen oficial té sempre els
coneixements i habilitats per fer l'examen amb èxit i obtenir la certificació
desitjada.
L'escola forma part del "Cambridge English exam preparation center". Els
alumnes poder fer els exàmens al nostre centre de Palamós
Durant els últims 10 anys la ràtio d'alumnes aprovats es del 96,2 per cent.

Noves tecnologies
En el nostre centre educatiu fem ús de les noves tecnologies amb l'objectiu
d'impartir la nostra metodologia. Donada la importància de les mateixes l'escola
sempre mira d'aprofitar tots els avantatges de les mateixes per aconseguir que
tant el professor com l'alumne puguin desenvolupar les seves tasques de la forma
més adient
Les noves tecnologies es el mètode vehicular per obtenir un aprenentatge
ràpid, eficient i definitiu

Altres
A Take off and Speak s'ofereix
complementaris:

tot

una sèrie de

a. Classes En línia
b. Classes particulars
c. Cursos de negocis per a tota mena d'empreses
d. Assessorament per estades a l'estranger
e. Formació bonificada per a les empreses
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