BARCELONA TEACHING CENTRE

ELS NOSTRES CURSOS PER A NENS I JOVES 2020-2021
CURSOS D’EARLY YEARS
DE 2 A 5 ANYS
De manera natural i amb activitats divertides com cançons, jocs, contes i manualitats, aquest programa
exclusiu es basa en el currículum britànic per a aquesta edat, el Foundation Stage, que afavoreix les àrees
clau de desenvolupament dels més petits.

CURS
Early Years 2
Early Years 3

Early Years 4

Early Years 5

DIES

HORARIS

Divendres
Dissabte
Dilluns
Divendres
Dissabte
Dilluns i dimecres
o
dimarts i dijous
Dilluns
Dissabte

17:30h-18:30h
10:00h-11:00h
17:15h-18:30h*
17:30h-18:45h
10:00h-11:15h

Dilluns i dimecres

17:15h-18:30h*

Dilluns i dimecres
o
dimarts i dijous

17:30h-18:45h

Dissabte

10:00h-11:15h
11:30h-13:45h

17:30h-18:45h
17:15h-19:10h*
11:15h-13:10h

*Al Col·legi Vedruna Gràcia.

CURSOS DE PRIMARY PLUS
DE 6 A 11 ANYS
Amb un mètode interactiu i divertit, el teu fill o filla adquirirà la confiança necessària per comunicarse en anglès sense dificultat, mentre adquireix competències essencials per a l’aprenentatge que
emprarà al llarg de la seva vida.

DIES
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous
Dimarts o divendres
* Al Col·legi Vedruna Gràcia.
** Al Col·legi Jesús-Maria.

HORARIS
17:30h-18:45h
17:15h-18:30h*
17:30h-20:10h**

CURSOS DE SECONDARY PLUS
DE 12 A 17 ANYS
Preparem als nostres adolescents per a un entorn global, exigent i competitiu. En les nostres classes el
teu fill aprendrà anglès mentre adquireix les eines que l’ajudaran a enfrontar-se als reptes del futur.

EDAT

DIES
Dilluns i dimecres
o
dimarts i dijous
Dimarts i dijous
Dilluns
Dimarts

De 12 a 14 anys
(Lower Secondary)

Dimecres
Dijous

Divendres

De 15 a 17 anys
(Upper Secondary)

Dilluns i dimecres
o
dimarts i dijous
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Divendres

HORARIS
17:40h-18:55h
17:15h-18:30h*
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
15:15h-17:45h*
17:50h-20:30h
17:30h-20:10h**
19:05h-20:20h
17:50h-20:30h
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
17:50h-20:30h
14:50h-17:30h
15:15h-17:45h*
10:00h-12:50h (US6 +8)

Dissabte
* Al Col·legi Vedruna Gràcia.
** Al Col·legi Jesús-Maria.
Pots consultar la disponibilitat d’horaris per a cada nivell en el nostre departament d’Atenció al
client. Aquests horaris poden variar lleugerament perquè els accessos a les classes (entrada i
sortida) es realitzin d’acord amb la normativa de seguretat vigent indicada per les autoritats
sanitàries per motiu de la Covid-19.

ALTERNATIVA ONLINE PER ALS NIVELLS 8 I 9
Com a novetat d’enguany, oferim als nostres alumnes que hagin assolit els nivells 8 i 9 una
alternativa online als nostres cursos presencials, si el que volen és preparar únicament els
exàmens de Cambridge Advanced i Proficiency. En arribar a aquests nivells els alumnes podran
triar entre dues opcions:

Classes presencials:
• Nivell 8 - Continuar amb el programa Secondary plus, on també preparem als alumnes per a
l’examen Cambridge Advanced.
• Nivell 9. Curs de preparació de l’examen de Cambridge Proficiency presencial.

Classes online de preparació d’exàmens:
• Nivell 8 - Curso de preparació de l’examen Cambridge Advanced online.
• Nivell 9 - Curso de preparació de l’examen Cambridge Proficiency online.

CURS

DIES

Preparació Advanced i
Proficiency online

HORARIS

Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

19:00h-20:30h

PREUS I DESCOMPTES
TIPUS DE CURS

RESERVA

TERMINIS
1 pagament de 414€
2 fraccions de 210€
1 pagament de 695€
2 fraccions de 350€

Early Years 2
Early Years 3

180€
8 fraccions de 54€
(EY2)
90€ (EY3)
(només amb
domiciliació bancària)

1 pagament de 845€
2 fraccions de 435€
1 pagament de
1.045€
Early Years 4 i 5
Primary Plus
Secondary Plus

2 fraccions de 535€
230€

8 fraccions de
115€*/140€
(només amb
domiciliació bancària)

290€

1 pagament de
1105€

DATES
10 setembre
20
10 setembre
20
10 gener 21
10 setembre
20
10 setembre
20
10 gener 21
10 agost 20
10 setembre
20
10 octubre 20
10 novembre
20
10 desembre
20
10 gener 21
10 febrer 21
10 març 21
10 setembre
20
10 setembre
20
10 gener 21
10 setembre
20
10 setembre
20
10 gener 21
10 agost 20
10 setembre
20
10 octubre 20
10 novembre
20
10 desembre
20
10 gener 21
10 febrer 21
10 març 21
10 setembre
20

PREU FINAL
594€ (EY2)
600€ (EY2)
875€ (EY3)
880€ (EY3)

612€ (EY2)
900€ (EY3)

1.075€* (EY4)
1.100€* (EY4)
1.275€ (EY4-Sec Plus)
1.300€ (EY4-Sec Plus)

1.150€
(EY4/SAT/Vedruna*)
1.350€ (EY4-Sec
Plus)

1395€

Preparació
Advanced i
Proficiency online

7 fraccions de 140€
Del 10 d’agost
i
20 fins al 10
1 pagament de
de març 21
125€

*EY4 Col·legi Vedruna Gràcia i EY4 dissabtes al centre d’Amigó

DESCOMPTES
•

Les famílies amb tres o més membres (germans, pares o fills) matriculats en algun curs
d’anglès al British Council Barcelona en el mateix període tindran dret a un 5% de
descompte en l’import total del curs.

•

10% de descompte per a alumnes d'International House matriculats en 2019/2020 o
2020/2021 a Barcelona (oferta disponible fins al 14 de novembre de 2020).

FORMES DE PAGAMENT I CONDICIONS GENERALS
FORMES DE PAGAMENT
•
•

Mitjançant domiciliació bancària.
Amb targeta de crèdit o dèbit (excepte American Express i Diners Club).

Nota: no s’accepten pagaments en efectiu.

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El preu dels cursos preparatoris d’examen no inclou les taxes de l’examen.
El preu no inclou el llibre de text en els cursos de preparació d’exàmens de Secondary.
El curs comença a partir de la setmana del 05/10/2020 i finalitza la setmana del 21/06/2021.
El nombre d’alumnes màxim per aula dependrà de la grandària de l’aula, seguint la normativa de
seguretat vigent en referència a la distància social indicada per les autoritats sanitàries per motiu de la
Covid19.
El centre es reserva el dret de tancar una classe si no s’arriba al nombre d’alumnes determinat per la
direcció.
La matrícula comença l’1 d’abril de 2020 i es manté oberta al llarg del curs.
Totes les mencions a hores del fullet informatiu fan referència a hores lectives, que consten com a
mínim de 50 minuts.
La plaça es considera reservada en el moment de fer el pagament de la reserva.
La informació addicional relativa a condicions específiques de matrícula, causes, formalitats i
conseqüències de la resolució del contracte, dret de desistiment i polítiques de descompte és a la teva
disposició al formulari de matrícula.
Les dates esmentades en el fullet poden estar subjectes a canvis.

VINE A CONÈIXER-NOS
Descobreix els avantatges d’aprendre anglès amb nosaltres. Visita la nostra pàgina web, reserva
una cita en el teu centre i si el teu fill té vuit anys o més, li farem una prova de nivell. Un professor
expert en l’ensenyament de l’anglès per a nens i joves us atendrà i valorareu junts quins cursos i
serveis s’adapten millor a les necessitats del teu fill de manera totalment gratuïta.
A més, podreu visitar les nostres instal·lacions, conèixer de primera mà tots els serveis que oferim i
conversar amb els nostres professors.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns a divendres
Dissabte

09:30 – 21:00
09:00 – 13:00

British Council – Barcelona Teaching Centre
c/ Amigó 74 i 83 – 08021 Barcelona
Tel.: 911 218 000
E-mail: hello@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es
Es fan constar els aspectes següents:
1. La identitat del responsable del centre: centre que depèn de la Delegació a Espanya de la Fundació British Council, inscrita al Registre del Ministeri
d’Educació Cultura i Esport amb el número 847, amb domicili a Madrid, Passeig General Martínez Campos número 31 (28010) i titular de CIF W 0061076F.
2. Els ensenyaments que s’ofereixen no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.
3. La titulació mínima dels professors és nivell 4 del NQF d’acord amb la classificació de Qualifications and Curriculum Authority (QCA) (UK) o equivalent,
tot i que molts tenen també el certificat CELTA de la University of Cambridge o el certificat TESOL del Trinity College London, i/o experiència prolongada
en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera.

