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<<Avui en dia una

persona sense angles
,
.'
no te oportunítats:

El setembre de 1991 Elisa Llinares va crear Cambridge
·School, la primera academia de la provincia que' '
s'especialitzava en l'ensenyament d'angles a nens a partir
dels tres anys. Malgrat les critiques, el pas deltemps i la
·fidelitat dels alumnes han reconegut la tasca de Llinares.>
-

.
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• Enguany l'academia d'angles
Cambridge School celebra vint .
anys d'existenda. La professionalitat iel compromis han cónvertit
aquest projecte personal en la
prestigiosa academia que actualmentés.
'
·~ ¿Per que Cambridge School es va
especialitzar en I'ensenyament d,'angle~als infants? .
llJPer qüestions personals vaig
anar a viure a Reus, on l'ensenyament d'angles a nens a partir de

L'escola d'Elisa Llinares ha contribu'it a millorar durant més de vint anys I'angles deis empordanesos.

tres any tenia molt bona acollida. ,llJAl principi el mésimportant que
Al'escolaon ensenyavaanglesvaíg
vam oferir va ser l'ensenyament a
apreridre a treballar amb nens d'a- partir dels tres anys i més tard les
questes edats, quan vaig tornar a rioves tecnologies. Cambridge
Figueres vaig pensar obrir una es- School és una academia molt facola amb aquest tret diferencial,
miliar, sempre he dit que ensenym¿Que destacaria d'aquests vint
emun anglesalacartaperqueens
anys d'existenciat
_.
adaptem als horaris i a la persona .
llJSi dediques part de la teva vida Amb algunsalumnes he tingut llipersonal a l'academia, al cap dels . gams molt forts i els he árribat a
anys aixó pesa i pots patir molts
tractar com afills.
.desenganys, És difícilagradaral¿Quin paper han tingut les noves
hora als pares, als nens i al profestecnologies en la seva metodologia
sorat. Malgrát tot, és una expedocent?
rienciarnoltrnaca.que
tomple de IlJJo 1)0 esticgaire d'acord amb
satisfaccions personals i d'orgull.
utilitzar només les noves tecnolo. He tingut alumnes que els he es- gies perque aixó és bastant peritirriat, eIs he vist créixer i que ara llós, els nens que vénen cansats de
tinc a classe els seus fills.
l'escola es distreuen. Nosaltres inm ¿Que distingeix Cambridge schotentem fer una classe convencio01de les altres escotes d'angles?
nal amb llibres pero 'també fem

m

«Aprendre angll!s ------------------ ..és una feina que
implica .
------------------------------ ----------_
_---------------------- ..._-mol~
anys, c9sta --------------------_---------------------------------------i cal paciencia»
--------------------------------------------------

..__ ..

-_ ...

servir l~ pissarres o els ordinadors
per jugar i veure el món real de
l'angles perque als llibres tot esta
molt adaptat.
~ ¿Alguna vegada s'han planteiat
ensenyar altres idiomes?
llJSí, ho vaig intentar i vaig considerar que per fen la feinaben feta
t'has de centrar en una sola llengua. Per tant, vaig decidir especialitzar-me en l'angles,
~ ¿Considera que els ernpordanesos
tenim un bon nivell d'angles?
'

SAN]I COLL

llJPocs espanyols parlen correctament aquestallengua, Sempre he.
lluitat perque la gententengués
que l'angles és básic i s'ha d'aprendre de petít, Avui en dia una
persona sense angles no té oportunitats de sortir ni de trobar una
bona feina i ara ni tan sols de te. nir estudis, molts pares se'n adonen massatard. Aprendre angles
ésuna feina que implica molts
anys, costa ical paciencia. Obtenir diplomes reconeguts exigeix
un nivell molt alt i no es pot aconseguir amb un curs intensiu.
'
m ¿Com celebrareu aquest vinte aniversari?
llJDe moment, he pensat agrair a
, la gent de Figueres aquests vint
anys a través dels diaris i la publicitat per repartir.

