
ACADEMIA BAUSET 
EXTRAESCOLARS

Qui som?

Quina és la nostra experiència en el sector?

Qui imparteix les classes?

Per què són importants les nostres activitats?

 L’acadèmia Bauset, situada en l’Avinguda Santa Maria a Meliana, després de 45 anys d’experiència 
presenta aquest projecte de classes extraescolars en les que oferim diverses alternatives. Amb açò prete-
nem cobrir les diverses necessitats dels alumnes i oferir-los la possibilitat d’apro�tar el temps lliure que 
tenen a l’escola.

 Durant generacions hem tingut el privilegi d’ensenyar un gran nombre d’alumnes de Meliana i de 
l’Horta Nord en general, obtenint sempre excel·lents resultats en totes les àrees que ensenyem. En l’expe-
riència en el sector de l’educació en classes extraescolars destaquen els nostres vuits anys impartint classes 
extraescolars de repàs general, dibuix i pintura, teatre i angles en l’escola de Bonrepós (Verge del Pilar), els 
nostres cinc anys en l’activitat informàtica al CEIP Mediterrani de Meliana i el nostre actual centre, Col·legi 
Yocris a Almàssera, on realitzem classes d’anglès oral des de fa dos cursos.

 Bauset els ofereix un professorat que compta amb una gran experiència en el sector de l’educació, 
ja que tots participen activament en les activitats de l’acadèmia i compten amb titulacions superiors 
adequades a l’activitat que ensenyen. 

 En l’àmbit de l’anglès creiem en la importància dels idiomes en un moment en què la comunicació 
a nivell internacional és summament important. A més, està demostrat que com més jove es comença a 
estudiar un idioma més fàcil s’aprèn i s’assimila. Per això, proposem que les classes extraescolars d’anglès 
s’inicien a la primerenca edat dels tres anys, ja que l’experiència ens ha demostrat bons resultats des de tan 
petits. Altre factor important per a nosaltres és l’ús de l’anglès en l’aula com a ferramenta fonamental per 
a l’aprenentatge i per això proposem un mètode d’immersió lingüística, on el professor llicenciat o natiu 
llicenciat aconsegueix arribar a l’alumne amb estructures senzilles, dinamisme i diversió. Tots som cons-
cients hui en dia de la importància de dominar idiomes quan ens enfrontem a tecnologies modernes, com 
per exemple Internet, o saber interpretar i entendre manuals tècnics, instruccions, revistes especialitzades, 
que en un futur poden facilitar-nos la vida.
De la mateixa manera, considerem de màxima importància que els alumnes de primària s’inicien en les 
operacions de càlcul mental fomentant l’atenció, concentració, creativitat, imaginació, memòria fotogrà�-
ca, capacitat d’observació, orientació espacial i habilitats analítiques que el nostre mètode (1, 2, 3... Bauset) 
ofereix.
Per tot això, ens encantaria formar part d’aquest gran projecte que és l’educació dels alumnes i que per a 
això comptaren amb la nostra experiència. Així mateix, si estigueren interessats en altre tipus d’activitats 
que poguérem oferir-los, ens encantaria que ens ho comunicaren.
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1,2,3 bauset

Preu del curs: 2 hores setmanals.... 28 euros al mes.
Edats: totes les edats compreses en Primària.
Mínim de set alumnes i màxim de dotze per grup (segons nivell i edat).
Horari i dies a convindre amb l’AMPA.
Però preferiblement a partir de les 16:30 hores.

És un sistema d’aprenentatge 
de càlcul matemàtic mitjançant 
l’ús de l’aritmètica.

La ferramenta principal d’ús en 
aquesta metodologia és tant 
l’àbac europeu com jocs didàc-
tics i de lògica que fomenta la 
comprensió de problemes ma-
temàtics i el càlcul mental 
d’operacions tant senzilles com 
complexes.

L’activitat s’imparteix per pro-
fessionals llicenciats en l’àrea 
de ciències i amb gran expe-
riència en l’ensenyament del 
càlcul mental i aritmètic.

  FEM QUE L’APRENENTATGE SIGA UNA EXPERIÈNCIA CREATIVA I AMENA


