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El mètode Kids&Us reforça tant 
les competències digitals com 
l’aprenentatge de l’anglès.

Progrés de l’aprenentatge

Un dels trets d’identitat de 
Kids&Us és el seguiment de 
l’evolució dels alumnes i ara el 
reforcem encara més gràcies a 
les eines digitals.

Adaptació 

El nostre mètode creix al ritme 
del nostre alumnat i l’acompanya 
fins que aconsegueix les més 
altes competències en l’idioma. 
En un nou entorn d’aprenen-
tatge tant la tecnologia com la 
mateixa experiència seguiran 
adaptades a cada grup d’edat.

Continuïtat 

El que sempre ha distingit la 
metodologia de Kids&Us es 
manté exactament igual en 
aquesta nova etapa.

En tu centro  ·  Inglés de 1 a 18 años  ·  En tu casaAl centre Anglès d’1 a 18 anys A casa

∞ evoluciona la seva essència per oferir el millor 
dels dos mons: el presencial i el virtual

A Kids&Us els teus fills i filles aprendran anglès d’una manera natural sigui quin sigui l’entorn. El món 
gira i la manera d’aprendre dels nens i nenes també. Avança amb Kids&Us i descobreix:

un mètode d’aprenentatge flexible, per viure’l al centre 
i per explorar-lo a casa. 
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Els pilars del nostre mètode ∞, 
la base sòlida que garanteix l’aprenentatge dels teus fills i 

filles, ja sigui en un entorn presencial o virtual.



Sessions dinàmiques  
Activitats lúdiques  

Reconeixement a través de la gamificació 

Que combina aprenentatge i diversió
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Mètode pedagògic provat  
Cursos i tecnologia adaptats a cada edat  
Experiència d’aprenentatge immersiva 

Que combina experiència i innovació
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Equip docent format i auditat 

Seguiment individualitzat a través de tutories, 
 reunions i informes 

Feedback constant del progrés en l’aprenentatge 

Que combina qualitat i comunicació 
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Evolucionem la nostra essència, enriquim el seu aprenentatge.
El món dels nens i nenes és “In i On”

Kids&Us és més Kids&Us que mai. La nostra vida són els nens i nenes i les seves famílies, la nostra 
missió és acompanyar-los en l’aprenentatge de la llengua anglesa replicant el procés d’adquisició 
de la llengua materna. Per aquest motiu, volem aportar tot el valor de l’excel·lència per ser presents 

en els “mons dels nens i nenes”, el físic i el virtual.

Que combina sensació i emoció 
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