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Redacció
Hallo Idiomes és una acadèmia 
innovadora low cost que ofereix 
cursos 2x1 (anglès i alemany) a 
partir de 48 € al mes per a nens 
i estudiants d’institut. Tots els 
cursos són impartits per profes-
sorat natiu i altament qualificat.
Hallo Idiomes és l’únic centre 
que dóna l’oportunitat d’apren-
dre les dues llengües més im-
prescindibles de la Unió Eu-
ropea al preu d’un sol idioma, 
garantint un ambient òptim i 
una qualitat màxima d’apre-
nentatge en grups reduïts.

Els estudiants són preparats 
per superar els exàmens ofici-
als d’alemany i d’anglès. Hallo 
Idiomes és l’únic centre d’exa-
minació TECL de la província 
de Tarragona autoritzat per a la 
realització d’exàmens oficials 
d’alemany. A més és centre de 
preparació de Cambridge.
Un dels aspectes destacats de 
Hallo Idiomes és que combi-
na la metodologia tradicional 
d’ensenyament de llengües 
estrangeres amb noves tecno-
logies com a ordinadors tàctils, 
pissarres interactives o taula 
interactiva ActivTable, sent així 
l’únic centre de tota Tarragona 
que disposa d’una eina com 
aquesta.

En tots els cursos es duen a 
terme activitats pràctiques, a 
través de les quals els alumnes 

aprenen la gramàtica, el voca-
bulari i a parlar de forma natu-
ral els idiomes.

Col·laboració amb institucions
Hallo Idiomes col·labora amb 
diferents col·legis i diverses ins-
titucions com la multinacional 
BASF impartint classes d’ale-
many als seus alumnes de FP 
Dual i Clece Serveis Educatius 
que gestiona les guarderies mu-
nicipals de Tarragona.

En aquest sentit, la data d’ini-
ci del curs 2016 – 2017 prevista 
és el 26 de setembre de 2016. La 
matrícula ja està oberta.

Activitats d’estiu
Del 27 de juny al 12 d’agost Ha-
llo Idiomes realitzarà el seu ter-
cer Summer Camp in English 
Dreamland per a nens de 3 a 12 
anys. També ofereixen cursos 
intensius de preparació per als 
exàmens oficials de Cambrid-
ge PET (nivell B1) i First (nivell 
B2), com a cursos d’iniciació a 
l’alemany per a tots aquells jo-
ves que vulguin conèixer aquest 
idioma.

Hallo Idiomas, únic 
centre d’examinació TELC 
d’alemany a Tarragona

IDIOMES

L’acadèmia utilitza noves tecnologies com les 
taules i pissarres interactives

 
Hallo Idiomas
Joan Baptista Plana 7

977223397 - Tarragona

www.halloidiomas.com
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El Club Hípic el Catllar 
ofereix cursos d’estiu per 
conèixer el món equí

ANIMALS

Els nens de 3 a 16 anys hi poden participar

Redacció
Situat al terme del Catllar, el 
Club Hípic Catllar compta ja 
amb 10 anys d’experiència al 
capdavant d’un projecte dedicat 
als cavalls. De cara l’estiu, volen 
apropar el món de l’hípica als 
més joves amb un campus per 
a nens de 3 a 16 anys. Es tracta 
d’un programa educatiu on els 
infants aprenen i gaudeixen del 
món del cavall. Es poden apun-
tar per setmanes i en dues mo-
dalitats. La primera en un horari 
de 9.00 a 14.00 que inclou l’es-
morzar. La segona opció, més 
extensa, de 9.00 del matí a 18.00 
de la tarda. Aquesta opció in-
clou l’esmorzar i el dinar. Totes 

les activitats giren al voltant del 
món del cavall de manera inten-
siva. Segons els organitzadors, 
aquest curs intensiu equival a 
tres o quatre mesos de curs du-
rant l’any.

Els nens poden tenir el primer 
contacte amb l’hípica i aprendre 
a muntar i tenir cura dels ani-
mals. El programa es divideix 
amb una sèrie d’hores pràcti-
ques i també de teòriques. Entre 
els continguts, aspectes com les 
característiques físiques del ca-
vall, les postures, les diferents 
races o aspectes físics i el seu 
caràcter. El centre disposa de 
cavalls adaptats a tots els nivells 
i totes les mides. La intensitat 

amb la qual es treballa amb els 
nens és molt profitosa, ja que 
molts d’ells no han muntat a 
cavall i quan finalitza la setma-
na semblen petits genets molt 
experts en la matèria. Munten, 
juguen, riuen i aprenen molt!

 
Club Hípic el Catllar

Ctra. T-203 km. 0.725 

(La Secuita) 
687.46.99.09

Redacció
Reus va acollir la Trobada d’Es-
coles Verdes de la demarcació de 
Tarragona, que va reunir aquest 
més de maig 19 centres de pri-
mària de les comarques del Baix 
Camp, el Priorat i el Tarragonès. 
Més de 80 persones, entre pro-
fessors i alumnes, es van reunir 
per tal de compartir experiènci-
es, propostes i idees per millorar 
l’educació per a la sostenibilitat 
a les escoles verdes. Durant el 
matí es van fer diferents grups 
de treball, tant de mestres com 
d’alumnes, en els quals els parti-

cipants van conèixer experiènci-
es del territori i d’alguns centres 
i ponents de fora del territori. A 
la tarda es va realitzar un taller 
conjunt sobre la problemàtica 
de la mobilitat dels cotxes a la 
ciutat, fent una investigació pels 
carrers de Reus.

Enguany, l’eix conductor de 
la Trobada d’Intercanvi va ser la 
participació al centre educatiu, 
un dels pilars fonamentals dels 
centres del programa. Aquests 
promouen la participació de 
tota la comunitat educativa com 
a eina fonamental per educar 

futurs ciutadans crítics, actius 
i compromesos, i que a la llarga 
siguin capaços de transformar 
la societat. Des de fa més de 15 
anys, tant la Generalitat de Cata-

lunya com diferents ajuntaments 
impulsen programes d’educació 
per a la sostenibilitat, promovent 
la participació i implicació de 
tota la comunitat educativa. 

ACTUALITAT

Reus acull una 
trobada de les 
Escoles Verdes 
La Generalitat de Catalunya i ajuntaments 
impulsen programes d’educació sostenible

olIvIA molEt

Un moment de la Trobada de les Escoles Verdes a Reus.

Una imatge de les activitats amb cavalls pels més petits.

Infants aprenent idiomes a l’acadèmia.


