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WELCOME
Benvinguts al
British Council!
Al British Council generem
oportunitats culturals en més de 100
països a través del nostre treball en
el camp de l’educació, la societat,
l’art, la ciència i l’ensenyament i la
certificació de l’anglès. Gràcies a aquest
últim, connectem cada any amb al voltant
de 128 milions de persones.
A Espanya aquesta tasca va començar fa
més de 75 anys i l’any passat, 25.000
persones van confiar en nosaltres per
aprendre anglès, i 75.000 per certificar-lo.
A més, 2.000 famílies van triar el sistema
bicultural i bilingüe de la nostra escola, la
British Council School.
La fita d’un millor ensenyament de l’anglès
i amb un major abast també impulsa
la nostra feina: per això col·laborem
amb governs, professors i institucions
educatives espanyoles i britàniques,
amb les quals promovem l’intercanvi
d’estudiants entre Espanya i el Regne Unit.
La nostra aposta per generar oportunitats
culturals es completa amb la difusió de
la feina i l’obra de científics i artistes
britànics: l’any passat vam participar en
més de mig centenar d’esdeveniments
per apropar aquestes disciplines al públic
espanyol.
Welcome to our world of English

OPORTUNITATS
CULTURALS EN MÉS
DE 100 PAÏSOS

128 MILIONS
DE PERSONES
CONNECTADES
CADA ANY

VAN CONFIAR EN
NOSALTRES 25.000
PERSONES PER
APRENDRE ANGLÈS
I 75.000 PER
CERTIFICAR-LO

PARTICIPEM EN MÉS
DE MIG CENTENAR
D’ESDEVENIMENTS PER
APROPAR EL TREBALL
DE CIENTÍFICS I ARTISTES
BRITÀNICS AL PÚBLIC
ESPANYOL
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PER QUÈ TRIAR EL BRITISH COUNCIL
PEL TEU FILL/A?
REFERENT
INTERNACIONAL
Som pioners en l’ensenyament de l’anglès
i el desenvolupament de metodologies
pedagògiques, amb presència en més de 100
països.

EXPERIÈNCIA
EDUCATIVA ÚNICA
Oferim una experiència educativa única,
dins d’una comunitat global de més de
500.000 alumnes.

CLASSES ESTIMULANTS
I DIVERTIDES
Apostem per classes estimulants i divertides
com a part fonamental del procés
d’aprenentatge.
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UN ENTORN SEGUR I
INCLUSIU
Ens esforcem en crear un entorn
d’aprenentatge segur i inclusiu on els nens
i joves puguin desenvolupar tot el seu
potencial.

EL NOSTRE
PROFESSORAT
Els nostres professors i examinadors compten
amb una àmplia experiència i una formació
específica.

ÚLTIMS AVENÇOS
TECNOLÒGICS
Comptem amb centres de recursos multimèdia,
biblioteques i els últims avenços tecnològics
per treure el màxim profit al seu ensenyament.

SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

4 A17
ANYS

El seu millor estiu en anglès
L’estiu és un moment ideal perquè el teu fill/filla pugui gaudir de les seves
aficions, descobrir nous interessos i progressar en el domini de l’anglès.

Per aquest motiu hem creat Summer Plus, un
programa basat en activitats específicament
dissenyades per experts perquè els participants
desenvolupin la seva confiança i s’expressin
en anglès, amb seguretat, al mateix temps
que es diverteixen. Summer Plus segueix un
aprenentatge basat en projectes de ciència,
robòtica, cinema, teatre, manualitats, activitat
física o debats, i n’adapta el contingut a cada
grup d’edat. D’aquesta manera, ens assegurem
que els nostres alumnes progressen en
el domini de l’anglès a la vegada que els
preparem per als reptes del segle XXI.

SUMMER PLUS EARLY YEARS
I PRIMARY
SUMMER PLUS LOWER SECONDARY
SUMMER PLUS UPPER SECONDARY

A Summer Plus el teu fill/a:

El seu progrés real durant l’estiu

 Adquirirà confiança per expressarse en anglès.

Volem que el teu fill/filla aprofiti l’estiu al
màxim per millorar el seu anglès, per això
els nostres cursos Summer Plus estan
dissenyats perquè els nostres alumnes
aconsegueixin el grau més elevat
possible d’aprofitament amb un curs
d’un mes complet. A més, també hi ha
l’opció dels cursos per quinzenes, perquè
pugueu adaptar-los millor al vostre estiu.

 El seu avanç en l’anglès serà tangible.
 Es divertirà treballant en diferents
àrees a través de projectes.
 Podrà gaudir del programa intensiu o
de dia complet.
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS EXTRA
El teu fill/filla podrà gaudir de l’experiència completa d’immersió a
Summer Plus amb els diferents serveis que posem a disposició teva.
Combina’ls segons les necessitats del teu fill/filla i de l’oferta de cada centre.

Esmorzar:

Dinar:

abans de
començar
les activitats
Summer Plus.

un àpat nutritiu
abans de tornar
a casa.

Temps extra:
jocs i activitats en anglès
per a aquells a qui
convé quedar-se més
estona al centre.

On pots trobar Summer Plus Extra
Centres

Summer Plus Extra

Madrid
Somosaguas

Servei d’autocar:

Barcelona

a la majoria de punts
establerts.

Bilbao
Palma
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SUMMER PLUS

Exemple d’un dia de Summer Plus Primary Extra
HORA

ACTIVITAT

7:30/08:0009:00

BREAKFAST CLUB. Un bon esmorzar per començar bé el dia.

09:00-10:05

DISCOVER. Aprenentatge sobre tot allò que envolta l’energia i desenvolupament d’un
projecte d’energia hidroelèctrica.

10:05-10:15

BREAK

10:15-11:20

MOVE. Esports, jocs o sessions de ioga amb dinàmiques de grup per continuar
practicant l’anglès.

11:20-11:40

BREAK. Un snack a càrrec nostre per continuar amb energia.

11:40-12:45

CREATE. Construcció d’un paisatge urbà amb materials reciclats.

12:55-14:00

INVENT. Construcció i programació del seu propi robot.

14:00-15:00

LUNCH CLUB. Un deliciós dinar.

15:00-16:00

ACTIVITY TIME. Activitats en grup per aprendre més facetes de l’anglès.

16:00-17:00

RELAX AND REFLECT IN ENGLISH. Lectura i projecte artístic en grup.

L’ordre i el tipus d’activitat poden canviar depenent del centre.
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

EARLY YEARS I PRIMARY

4 A11
ANYS

Protagonistes del seu propi aprenentatge
A Summer Plus Early Years i Primary els nostres alumnes gaudiran d’un estiu en
què progressaran en el seus coneixements d’anglès, al mateix temps que
es diverteixen amb noves experiències. A través d’un contingut amb objectius
lingüístics programats amb molta cura aconseguim que els alumnes
integrin l’anglès de manera natural alhora que gaudeixen del seu pas per les
activitats de totes les àrees: discover, imagine, create, invent i move.

Discover
Ciència adaptada a cada edat. Els més
petits provaran utilitzant diferents
materials, i els més grans treballaran en
experiments i projectes de recerca.

Imagine
Deixaran volar la seva imaginació
amb lectures i contacontes, per
introduir i adquirir nou vocabulari i
gramàtica.

8

SUMMER PLUS

Invent
Faran les seves primeres passes
en robòtica, on experimentaran
programant. Els més grans treballaran
amb la iniciativa educativa de
microordinadors Micro:bit ®.

Create
Teatre perquè s’expressin amb
confiança en anglès, i manualitats perquè
desenvolupin tota la seva creativitat.

Move
Ioga, balls i altres tipus d’activitat física
multisensorial per millorar la seva agilitat i
potenciar la confiança en ells mateixos a
l’hora de parlar anglès, al mateix temps que
aprenen a treballar en grup.

On pots trobar Summer Plus Early Years i Primary
Centres

Summer Plus Primary
Intensiu

Extra

Summer Plus Early Years
Intensiu

Extra

Madrid
Somosaguas
Barcelona
Bilbao
Palma
Valencia
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

12 A14

LOWER SECONDARY

ANYS

Activant el seu anglès durant l’estiu
A Summer Plus Lower Secondary els nostres alumnes gaudiran d’un programa
pensat perquè progressin en el domini de l’anglès al mateix temps que es
diverteixen i desenvolupen la seva capacitat de resolució de problemes a
través d’activitats en diferents àrees:

Invent

Discover

Aprendran a
dominar la
programació
treballant amb
la iniciativa
educativa
Micro:bit ®.

Projectes de recerca en què
col·laboraran entre ells per tractar temes
diferents. D’aquesta manera, aconseguim
que s’expressin en anglès amb
naturalitat i a la vegada potenciem
la seva capacitat de treballar en grup
i l’aprenentatge de vocabulari nou i
gramàtica en un context motivador.

Create
Els estudiants es
convertiran en
actors i directors de
cinema i teatre,
i podran escriure,
dirigir i interpretar una
pel·lícula o una obra de
teatre, per descomptat,
en versió original.
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SUMMER PLUS

Think
Mitjançant debats i presentacions practicaran
l’anglès, i al mateix temps potenciarem la seva
capacitat per parlar en públic en anglès
amb confiança. A més, desenvoluparan el seu
pensament crític, sens dubte un altre recurs clau
per moure’s amb desimboltura en el segle XXI.

Move

Language Lab

Activitat física a través de
treball en equip amb reptes
setmanals, concursos o
gimcanes en què l’anglès
s’utilitzarà de manera
espontània.

Jocs i activitats per
assentar l’anglès
après a la resta
d’àrees.

On pots trobar
Summer
Plus Lower
Secondary

Centres

Summer Plus Lower Secondary
Intesiu

Extra

Madrid
Somosaguas
Las Rozas
Barcelona
Bilbao
Palma
Valencia
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

UPPER SECONDARY

15 A17
ANYS

Preparant-se per al futur durant l’estiu
El nostre programa Summer Plus Upper Secondary proporciona als nostres
alumnes una experiència lingüísticament enriquidora que els inspirarà
per perfeccionar el seu anglès, a més de fer progressar el seu pensament
crític, la seva creativitat i la seva capacitat de resoldre problemes. A través de
projectes en diferents àrees podran desenvolupar habilitats i interessos que els
prepararan per a un entorn global i competitiu.

Amb les sessions de Secondary
Plus el teu fill/filla perfeccionarà
la seva capacitat d’expressar-se
en anglès mitjançant diferents
activitats. A més, de la mà del seu
professor, reflexionarà sobre el
seu progrés personal de manera
detallada, cosa que li permetrà
tenir una visió clara de com ha de
potenciar el seu aprenentatge.

Micro:Bit ®
Iniciativa educativa dissenyada per la
BBC que ensenyarà els nostres alumnes a
programar en aquests microordinadors.

Desenvolupament
de projectes
A través de projectes específics per a cada
unitat, com ara obres de teatre o creació
de pel·lícules, fomentarem la interacció
en anglès per potenciar la seva capacitat
d’expressió i de resolució de problemes.
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SUMMER PLUS

Language Lab
En aquestes sessions, els nostres
alumnes tindran l’oportunitat
de centrar-se en l’adquisició de
l’idioma en un context definit i
podran millorar la gramàtica,
el vocabulari i la pronúncia.
Mitjançant un enfocament
comunicatiu, i treballant per
tasques, aconseguim que els
alumnes consolidin i refermin
l’anglès que han après a classe.

The Global Citizen Project
Els alumnes seran els protagonistes
en la simulació d’una cimera
internacional en anglès, en què
es plantejaran debats sobre temes
interculturals, hauran de negociar entre
ells i hauran de buscar solucions a
problemes globals. D’aquesta manera
desenvoluparan competències
essencials en el segle XXI.

On pots trobar
Summer
Plus Upper
Secondary

Centros

Summer Plus Upper Secondary
Intensiu

Extra

Madrid Teaching Centre
Somosaguas
Las Rozas
Barcelona
Bilbao
Palma
Valencia
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ENGLISH LAB

ENGLISH LAB

12 A17
ANYS

Cursos curts enfocats al llenguatge
Aquesta és la nostra alternativa per a aquells alumnes que necessiten donar
un impuls ràpid al seu anglès, amb objectius molt concrets a curt termini.
Aquests cursos curts incideixen de manera més específica en la gramàtica,
el vocabulari i l’anglès parlat i escrit, i són idonis per a situacions en què
l’alumne necessita millorar els seus resultats acadèmics abans de començar
el curs escolar, com ara aprovar un examen, canviar de col·legi a un altre amb un
nivell d’anglès més elevat o cursar un any acadèmic a l’estranger.
On pots trobar English Lab
Centres
Madrid
Somosaguas
Alcobendas
Las Rozas
Barcelona
Bilbao
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English Lab

A English Lab el teu fill/a:
 r eforçarà i consolidarà els seus
coneixements d’anglès.
 p
 odrà posar en pràctica les parts de
l’idioma que trobi més complexes.

PREPARACIÓ D’EXÀMENS

PREPARACIÓ D’EXÀMENS DE
CAMBRIDGE

12 A17
ANYS

La millor opció per certificar el seu anglès durant l’estiu
La nostra àmplia experiència ajudant més de 75.000 persones anualment
a certificar el seu anglès ens proporciona una perspectiva única per oferir
cursos de preparació d’exàmens de Cambridge en què podrà maximitzar les
seves possibilitats d’èxit.

On pots trobar preparació
d’exàmens de Cambridge
Centres
Madrid
Somosaguas
Alcobendas
Barcelona
Bilbao
Palma
Valencia

Cursos de preparación
de Cambridge

El teu fill/filla:
  Aprofitarà l’estiu per certificar el seu nivell
d’anglès.
 Desenvoluparà amb èxit les tècniques de
l’examen.
  Rebrà una masterclass d’un expert en
exàmens de Cambridge que li donarà
valuosos consells.
 S’enfrontarà a un simulacre de l’examen en
condicions similars a la prova real.
 Accedirà a la plataforma en línia
LearnEnglish Exams per practicar des de casa.
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ELS NOSTRES CENTRES
BRITISH COUNCIL
SOMOSAGUAS
EL NOSTRE CENTRE DE
SOMOSAGUAS DESENVOLUPA
LA SEVA ACTIVITAT EN EL
PRESTIGIÓS BRITISH COUNCIL
SCHOOL, PER LA QUAL COSA
COMPTA AMB LES MILLORS
INSTAL·LACIONS EDUCATIVES.
Àmplies zones verdes, instal·lacions
esportives, el teatre del Britànic, les
nostres biblioteques, sales d’ordinadors,
instal·lacions perquè aprenguin a
cuinar i molt més encara perquè els
nostres alumnes puguin gaudir d’una
experiència única aquest estiu.

British Council Barcelona

British Council Valencia

Gràcies a la nostra col·laboració amb l’Escola
Augusta, els nostres alumnes més petits
podran gaudir durant l’estiu de les seves
instal·lacions, mentre que els alumnes més grans
desenvoluparan tot el seu potencial al nostre
centre del carrer Amigó.

El nostre centre renovat de València, en
col·laboració amb el col·legi Maristes,
aconsegueix portar l’ensenyament de l’anglès i
la cultura britànica a nens i joves durant l’estiu.
Gaudiran de les seves instal·lacions a través dels
seus programes Summer Plus i de preparació
d’exàmens.

British Council Bilbao
El nostre centre del carrer Lehendakari Aguirre
acollirà durant l’estiu els nostres alumnes d’Upper
Secondary, i gràcies a la col·laboració amb el
col·legi La Salle, els nostres alumnes de Primary
i Lower Secondary gaudiran d’unes magnífiques
instal·lacions perquè puguin treure el màxim partit
al Summer Plus.
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BRITISH COUNCIL
MADRID
SEU CENTRAL DEL BRITISH
COUNCIL A ESPANYA, EL
NOSTRE CAMPUS ÉS EL LLOC
IDEAL PERQUÈ NENS I JOVES
GAUDEIXIN DELS SEUS CURSOS
D’ESTIU AL CENTRE DE MADRID.
Vine a conèixer les nostres modernes
instal·lacions, accessibles amb diferents
mitjans de transport públic, i aprofita per
conèixer el nivell d’anglès del teu fill/filla
de manera gratuïta.

British Council Alcobendas

British Council Palma

El nostre centre d’Alcobendas és la solució
perfecta per a aquells que busquen una educació
British Council per als seus fills/filles durant l’estiu a
la zona nord de Madrid. Vine a conèixer els nostres
cursos de preparació d’exàmens i l’English Lab per
a alumnes de Secondary.

El nostre centre de Palma, no només ofereix
classes d’anglès, sinó que també fa possible
que milers de persones en tota la comunitat
aconsegueixin certificar el seu nivell.

British Council Las Rozas
Ubicat en el moderníssim Centro de la Juventud
de Las Rozas, el nostre centre ofereix solucions
educatives perquè els alumnes de Secondary
puguin gaudir del seu estiu aprenent anglès.

Totes les adreces i dades de contacte dels centres apareixen a la
contraportada d’aquest fulletó.
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BENESTAR I VALORS, CLAUS EN LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA
CADA ANY TREBALLEM AMB PROP DE 200.000 MENORS A LES NOSTRES
CLASSES, EN ELS EXÀMENS D’ANGLÈS I EN ELS ESDEVENIMENTS QUE
ORGANITZEM A TOT EL PAÍS. EL NOSTRE COMPROMÍS IRRENUNCIABLE
AMB ELLS I LES SEVES FAMÍLIES ÉS GARANTIR-NE EL BENESTAR I FER-LOS
PARTÍCEPS D’UNA VISIÓ DEL MÓN EN QUÈ LA DIVERSITAT, LA IGUALTAT I LA
INCLUSIÓ SÓN VALORS FONAMENTALS.
 T
 enim tolerància zero cap a qualsevol
tipus d’abús infantil. Anualment el
nostre equip d’experts elabora plans
d’acció individualitzats tenint en compte
les necessitats de cada centre, per tal
de garantir així el compliment d’aquest
compromís. A més, fem auditories internes
per assegurar-nos de l’eficiència de les
mesures implantades.
 etllem tant pel benestar i la seguretat
 V
del nostres alumnes, com per mantenir
un clima de respecte i convivència
correcta. Així mateix, les nostres
metodologies s’adapten a cada una de les
etapes evolutives dels alumnes.
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 L
 a participació dels nostres estudiants
i les seves famílies és fonamental per a
nosaltres. Cada any ampliem el nostre
programa de sessions informatives
per debatre amb ells quins són els riscos
que es deriven de les conductes violentes
i desafiants, l’ús d’internet o les aplicacions
mòbils.
 E
 l reconeixement, la gestió i la promoció de
la diversitat són la base de la nostra Política
d’Igualtat, Diversitat i Inclusió, i això es
trasllada a les nostres classes d’anglès. Els
nostres professors eduquen en valors
com la tolerància, el respecte i la resiliència.

OPCIONS DE PAGAMENT
AL BRITISH COUNCIL VOLEM QUE
TOTES LES FAMÍLIES PUGUIN
OFERIR EL MILLOR ALS SEUS
FILLS, PER AIXÒ DISPOSEM DE
DIVERSOS DESCOMPTES I PLANS
DE PAGAMENT.
INFORMA-TE’N AL TEU CENTRE MÉS PROPER I
COMENÇA A GAUDIR JA DELS AVANTATGES DE
FORMAR PART DE LA NOSTRA COMUNITAT.

VINE A CONÈIXER-NOS
VINE A CONÈIXER-NOS I DESCOBREIX ELS AVANTATGES PELS TEUS FILLS
D’APRENDRE ANGLÈS AMB NOSALTRES
Visita la nostra 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/a 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.

Totes les adreces i dades de
contacte dels centres apareixen a la
contraportada d’aquest fulletó.
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ELS NOSTRES CENTRES DURANT L’ESTIU
MADRID

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

British Council Madrid
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid
91 337 35 93
cursos.madrid@britishcouncil.es

British Council Barcelona
c/ Amigó, 74 i 83
08021 Barcelona
93 241 97 00
cursos.barcelona@britishcouncil.es

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca
97 112 23 88
palma@britishcouncil.es

BILBAO

VALENCIA

British Council Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao
94 476 36 50
bilbao@britishcouncil.es

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia
96 339 29 80
valencia@britishcouncil.es

British Council Alcobendas
c/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas
91 659 28 79
alcobendas@britishcouncil.es
British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de Retamar, 8
28232 Las Rozas
91 636 18 64
lasrozas@britishcouncil.es
British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 36
somosaguas@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

