ADULTS
Welcome to
OUR WORLD
OF ENGLISH

EL TEU PUNT DE PARTIDA...

Sigui quin sigui
el teu objectiu
t’ajudem a
aconseguir-lo
Quin és el teu
objectiu amb
l’anglès?
El nostre sistema modular
desenvolupat per experts
t’ajudarà a progressar per
aconseguir el teu objectiu al
ritme que necessites.
Podràs crear un curs
personalitzat, escollint entre
una àmplia varietat de mòduls i
activitats complementàries.
A més, amb els nostres
nous cursos intensius
podràs millorar de forma
notable el teu anglès en
poc temps.

T’ACOMPANYEM
EN EL TEU
APRENENTATGE
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Poder-te conèixer i saber quins
són els teus objectius per aprendre
anglès és la nostra prioritat.

”Quan em graduï m’agradaria completar el
meu grau amb un màster a l’estranger que
m’aporti projecció internacional. Ha arribat el
moment d’espavilar-me amb l’anglès!”.

Lucía, 21 anys

”No deixaré passar més oportunitats per l’anglès.
Necessito aprovar un examen oficial abans
d’actualitzar el currículum i començar a moure’m”.

Diego, 32 anys

”He aconseguit l’ascens però no puc abaixar la
guàrdia. En una multinacional l’exigència amb l’anglès
és molt alta: he d’aprendre a expressar-me amb
naturalitat i confiança en aquest entorn”.

Alicia, 43 anys

Volem que facis la millor elecció perquè aprofitis
el teu curs al màxim. Per això, t’assessorem
perquè puguis decidir el nivell d’intensitat de
l’aprenentatge i quins mòduls vols cursar.

EL TEU PLA PERSONALITZAT

OBJECTIU ACONSEGUIT!

T’ajudarem a dissenyar la teva ruta d’aprenentatge seleccionant
els mòduls de 30 hores que millor s’adaptin a les teves
necessitats i configurant un curs 100% personalitzat.

L’anglès ja no és una excusa o un obstacle:
ara és el teu aliat per ajudar-te a arribar
allà on vulguis.

EL TEU CAMÍ PER ACONSEGUIR ELS TEUS OBJECTIUS
1r. trimestre

EXAMS:
CAMBRIDGE
FIRST, ADVANCED o
PROFICIENCY,
supera amb èxit
aquests exàmens.

SPEAKING
Adquireix fluïdesa
i naturalitat parlant
anglès.

2n. trimestre

3r. trimestre

EXAMS:
IELTS
ANGLÈS
GENERAL
Millora el teu nivell amb el
nostre sistema
comunicatiu.
Disposaràs de múltiples
oportunitats per
practicar
a classe.

Summer Courses

Intensiu

Obtén la puntuació
que necessites.

He aprovat l’examen!
Comencen els
preparatius per
estudiar al Regne Unit.

A buscar noves
oportunitats després
de reciclar el meu
anglès i certificar-lo!

BUSINESS
Comunica’t de
forma eficaç en un
entorn laboral.

Les reunions i
presentacions en
anglès ja no tenen cap
secret per a mi!

Tipus de mòduls per nivells:

AL TEU
RITME

Dona al teu estudi la intensitat que necessites, escollint entre
una varietat de mòduls per crear el teu curs de 30, 60 o 90 hores.
Podràs completar diversos mòduls segons el teu nivell i progrés.
El nombre d’hores que necessitaràs per completar cada nivell
depèn de tu. El nostre sistema d’avaluació continuada et
proporcionarà una visió clara del teu progrés.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ANGLÈS PER A LA VIDA REAL
Viatja, estudia i treballa en un ambient internacional sense que
l’idioma sigui una barrera. Amb els nostres cursos modulars tindràs
les eines per fer-ho.

WELCOME

ENFOCAMENT
DINÀMIC
I COMUNICATIU

Benvinguts
al British Council!

Gràcies a l’enfocament comunicatiu
de les nostres classes podràs assolir
la llengua de manera més efectiva.
Et permetrà utilitzar l’anglès de forma
dinàmica i interactiva a través de
diferents activitats que t’ajudaran a
adquirir la comoditat que necessites.

MÈTODE DESENVOLUPAT
I IMPARTIT PER EXPERTS
Comptem amb veritables experts en
l’ensenyament de l’anglès, amb
experiència i certificacions reconegudes
internacionalment, cosa que ens permet
garantir una qualitat d’ensenyament
excel·lent.

ENGLISH EXTRA
Complementa la teva formació amb el
programa gratuït English Extra, en el qual
podràs accedir a multitud d’activitats
per reforçar el que has après a classe.

ENS PRENEM L’ANGLÈS
MOLT SERIOSAMENT
Invertim tots els nostres ingressos en
projectes educatius i culturals arreu
del món. Això ens permet oferir-te el millor
ensenyament de l’anglès a escala global.

Al British Council generem oportunitats
culturals en més de cent països, a través
del nostre treball en el camp de l’educació,
la societat, la ciència i l’ensenyament, i la
certificació de l’anglès. Gràcies a això,
connectem cada any amb prop de 128
milions de persones.
Aquesta labor va començar a Espanya
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 escollir el sistema
bicultural i bilingüe de la nostra escola, la
British Council School.
L’objectiu d’un millor ensenyament de
l’anglès en una àrea cada cop més gran
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 la creació
d’oportunitats culturals es completa amb
la difusió del treball 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
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OPORTUNITATS
CULTURALS EN
MÉS DE 100 PAÏSOS

128 MILIONS
DE PERSONES
CONNECTADES
CADA ANY

25.000 PERSONES
VAN CONFIAR EN
NOSALTRES 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

PER QUÈ ESTUDIAR ANGLÈS AMB
EL BRITISH COUNCIL?
REFERENT
INTERNACIONAL
Som pioners en l’ensenyament de l’anglès i del
desenvolupament de metodologies pedagògiques
amb presència en més de 100 països.

XARXA EDUCATIVA
ÚNICA
Una xarxa educativa única en una comunitat
global de més de 500.000 alumnes.

EXPERIÈNCIA
D’APRENENTATGE
ESTIMULANT
Una experiència d’aprenentatge
enriquidora, interactiva, social
i estimulant.

DIVERSITAT, IGUALTAT I
INCLUSIÓ
Tres valors fonamentals sempre presents a
les nostres classes i activitats a través de
polítiques específiques.

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

ÚLTIMS AVENÇOS
TECNOLÒGICS
Comptem amb centres de recursos multimèdia
i amb els últims avenços tecnològics perquè
puguis personalitzar el teu aprenentatge.
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CURSOS MODULARS
Crea un curs personalitzat triant entre una àmplia varietat de mòduls i
activitats complementàries.
Els nostres cursos modulars s’adapten a les teves necessitats en cada etapa
acadèmica o professional: sigui quin sigui el teu objectiu, t’ajudem a aconseguir-lo.
Podràs triar els mòduls de General English, Business, Speaking o Preparació
d’exàmens de Cambridge o el certificat internacional IELTS per assolir la teva meta.

Tria mòduls de 30, 60 i 90 hores per
aconseguir el teu objectiu.
El teu professor serà el millor guia en
el teu procés d’aprenentatge.
Completa la teva formació amb el
nostre programa gratuït exclusiu per a
alumnes English Extra.

MÈTODE EXCLUSIU

EXAMS:
IELTS

EXAMS:
CAMBRIDGE
ANGLÈS
GENERAL

SPEAKING
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BUSINESS

Estalvia en el teu curs. Matricula’t de
dos trimestres o més ara i aprofita’t
d’un descompte.
Obtén l’Aptis gratuïtament. Si et
matricules de 90 hores o més, et
regalem les taxes de l’examen Aptis.

El nostre sistema modular et permetrà personalitzar
el teu curs i avançar al ritme que necessites.

GENERAL
ENGLISH

CURSOS MODULARS

MÒDULS
GENERAL ENGLISH

Necessites millorar el teu nivell
d’anglès i comunicar-te amb seguretat
en el dia a dia?

(DE A1 A C2)

Amb els nostres mòduls d’anglès
general podràs fer-ho a través de
classes dinàmiques on utilitzaràs
l’anglès en un context real.

EL NOSTRE ENFOCAMENT COMUNICATIU
Volem que utilitzis l’anglès en diverses situacions, per això a les nostres classes faràs
activitats en què treballaràs la teva capacitat de reaccionar amb naturalitat i rapidesa
en anglès, a la vegada que reforçaràs les parts més complexes de la llengua.

CAMB ELS NOSTRE MÒDULS
GENERAL ENGLISH
ACONSEGUIRÀS:
Guanyar desimboltura en una gran
varietat de situacions.
Millorar la teva pronunciació
perquè t’expressis amb seguretat.
Consolidar i ampliar el teu vocabulari.
Millorar la precisió en l’ús del
llenguatge fent tasques d’escriptura
reals.
Perfeccionar la teva pronunciació i
desenvolupar la teva comprensió
gramatical en un context.
Incorporar les teves classes d’anglès al
teu ritme de vida.
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BUSINESS

PERSONALITZA EL TEU CURS

MÒDULS BUSINESS
(DE B2 A C1)

Tens un bon nivell d’anglès però et falta
desimboltura a l’hora d’utilitzar-lo a la feina?
Els nostres mòduls de Business English
estan destinats a professionals que
necessiten comunicar-se i interactuar
amb confiança en anglès en situacions de
negocis.

DESENVOLUPA EL TEU ANGLÈS I
IMPULSA LA TEVA CARRERA
Aquests mòduls t’ofereixen un avantatge
competitiu únic, que et permetrà
desmarcar-te i competir en els mercats
internacionals amb eficàcia.

ALS NOSTRES MÒDULS
BUSINESS PODRÀS:
Planificar reunions i presentacions.
Rebre i fer trucades telefòniques.
Redactar correus i informes.
Assistir a conferències.
 tilitzar l’anglès en situacions
U
informals relacionades amb el món
dels negocis.
 eforçar la teva imatge
R
professional i contactar amb altres
professionals d’altres nacionalitats.
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SPEAKING

PERSONALITZA EL TEU CURS

MÒDULS SPEAKING

Parla, practica, millora la

(DE B1 A C2)

i comunica’t en anglès amb
confiança des del primer dia amb
els nostres mòduls de Speaking.

pronunciació i l’entonació,

ADQUIREIX DESIMBOLTURA A
L’HORA DE PARLAR ANGLÈS
Desenvoluparàs estratègies efectives
perquè el teu diàleg sigui natural,
i alhora guanyaràs seguretat quan
parlis anglès.

ALS NOSTRES MÒDULS DE
COMUNICACIÓ SPEAKING
SKILLS PODRÀS:
 racticar el teu anglès i guanyar
P
més fluïdesa quan parlis.
 prendre a utilitzar de forma
A
espontània les pauses pròpies de
l’anglès.
 ebatre amb els teus companys o
D
fer presentacions en anglès.
 dquirir l’habilitat necessària per
A
utilitzar el llenguatge adequat en
diversos contextos.
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EXAMS:
CAMBRIDGE

PERSONALITZA EL TEU CURS

MÒDULS I CURSOS
D’EXÀMENS
CERTIFICA EL TEU FUTUR
Amb els nostres mòduls de
preparació d’exàmens podràs
aprendre i practicar les tècniques
que t’ajudaran a obtenir els
resultats que necessites.
Et donarem consells i informació
sobre el teu examen des d’una
perspectiva única per afrontar el gran
dia amb èxit.

MÒDULS DE PREPARACIÓ
DE CAMBRIDGE
(DE B2 A C2)
Prepara’t amb nosaltres per superar amb èxit
els exàmens B2 First, C1 Advanced o C2
Proficiency. Depenent del teu nivell, un expert
en exàmens de Cambridge t’aconsellarà sobre
quin examen pots preparar.

MCERL
General

C2

PROFICIENCY

C1

ADVANCED

B2

8,5-9

C2

BEC Higher

7-8

C1

FIRST

BEC Vantage

5,5-6,5

B2

B1

PRELIMINARY

BEC Preliminary

4-5

B1

A2

KEY

3,5

A2

A1
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Business

A1

EXAMS:
IELTS

MÒDULS DE
PREPARACIÓ D’IELTS
(DE B1 A C2)
Podràs obtenir la puntuació que
necessites per motius acadèmics o
professionals. Amb els nostres cursos
podràs preparar la prova amb professors
experts que t’ajudaran a aconseguir els
teus objectius acadèmics o professionals.

WORKSHOPS DE
PREPARACIÓ D’APTIS
Obtén el nivell que necessites en el nostre
curs d’anglès general i prepara’t per al
nostre test Aptis a través dels nostres
workshops gratuïts al llarg de l’any.

EN ELS NOSTRES MÒDULS I
WORKSHOPS D’EXÀMENS:
 t donarem consells i informació sobre
E
l’examen des d’una perspectiva única.
 t prepararàs a consciència i
E
desenvoluparàs les tècniques que pots
aplicar a cada examen.
 illoraràs les teves habilitats i la teva
M
confiança en utilitzar l’anglès parlat i escrit
en una àmplia varietat de situacions.
 ’ajudarem a obtenir la puntuació que
T
necessites.
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CURSOS INTENSIUS
Dona un impuls eficaç al teu nivell d’anglès i aconsegueix els teus
objectius en un espai curt de temps.
Descobreix els nostres cursos intensius que et permetran fer el salt que necessites
per millorar el teu nivell d’anglès. Podràs triar entre diferents tipus de cursos
intensius:
Intensius en un
trimestre:
fes 60 o 90 hores en un
trimestre i aconsegueix
la preparació extra que
necessites.
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Intensius en un mes:
30 hores en un mes
perquè el teu rendiment
sigui total.

I ntensius a l’estiu:
aprofita l’estiu per
aprendre anglès amb els
nostres cursos intensius.

CURSOS
INTENSIUS

CURSOS INTENSIUS

IMPULSA EL TEU ANGLÈS
DURANT L’ESTIU
A més, durant els mesos d’estiu podràs
trobar cursos intensius de diferent durada
per poder consolidar el teu anglès.
Podràs triar entre diferents tipus de
cursos: General English, Business o
preparació d’exàmens de Cambridge
i diferents intensitats, i combinar-los
perquè el teu progrés a l’estiu sigui
encara més ràpid.

AMB ELS NOSTRES CURSOS
INTENSIUS:
 illoraràs el teu anglès de forma
M
notable en un espai curt de temps.
 urant l’estiu podràs triar entre
D
cursos intensius de General English,
Business o preparació d’exàmens
de Cambridge.
 osarem al teu abast els mitjans perquè
P
el teu progrés sigui total.
Consulta totes les opcions de cursos
intensius al teu centre més proper.
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ENGLISH EXTRA
Molt més que classes d’anglès
La millor forma de consolidar l’anglès après a classe és integrar-lo amb
naturalitat en activitats quotidianes i d’oci.
Quan t’uneixes al British Council, a més d’assistir a les classes d’anglès que
t’ajudaran a arribar als teus objectius, podràs gaudir d’una gran varietat de serveis
i activitats gratuïts que faran que el teu desenvolupament acadèmic i personal
sigui total.
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TALKS Y
WORKSHOPS
Millora la teva vida professional a través
de tallers per aprendre a redactar el
teu currículum en anglès, negociar al
teu entorn laboral o participar amb
desimboltura en reunions i entrevistes
de feina.

CONVERSATION CLUB
Y SPEAKING EXTRA
Millora la teva fluïdesa i posa en pràctica
el que has après a classe amb les nostres
sessions gratuïtes de conversa. Tindràs
l’oportunitat de conversar sobre temes
d’actualitat amb altres alumnes i guanyar
confiança en parlar.

WRITING EXTRA
Descobreix el nostre servei Writing
Extra, amb el qual podràs enviar-nos
els teus textos en línia i rebre
correccions perquè puguis millorar la
teva redacció en anglès.

EXAMS MASTERCLASSES
Estàs estudiant per a exàmens com el First o l’Advanced? Prepara’t per al gran dia amb les
nostres sessions en les quals aprendràs estratègies i tàctiques útils per superar la prova
amb èxit.

Consulta les activitats i els recursos disponibles a cada centre.
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ELS NOSTRES CENTRES
BRITISH COUNCIL
BARCELONA
EL NOSTRE CENTRE HA
AJUDAT ELS ESTUDIANTS
A ACONSEGUIR ELS SEUS
OBJECTIUS AMB L’ANGLÈS
DES DE FA MÉS DE 70
ANYS I COL·LABORA AMB
DIVERSES INSTITUCIONS I
UNIVERSITATS. SITUAT AL
BARRI DE SANT GERVASI,
EL NOSTRE CENTRE DEL
CARRER AMIGÓ ÉS TOT UN
REFERENT A LA CIUTAT.

British Council Bilbao

British Council Segovia

A més d’ajudar-te a certificar el teu nivell
d’anglès o millorar-lo, els nostres centres de
Bilbao són coneguts per les seves activitats
per a joves i adults. Uneix-te a les més de
10.000 persones que han confiat en nosaltres
en els últims cinc anys.

Més de trenta anys treballant al nostre centre de
Segòvia ens han convertit en un referent de
l’ensenyament de l’anglès per a joves i adults
a la ciutat.

British Council Palma
El nostre centre de Palma, que fa ús de les
instal·lacions del Colegio Luis Vives i de
l’acadèmia Fleming, no només ofereix classes
d’anglès sinó que també fa possible que milers
de persones aconsegueixin certificar el seu
nivell a tota la comunitat.
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British Council València
En col·laboració amb institucions com la Ciutat
de les Arts i les Ciències, el nostre renovat centre
de València aconsegueix portar l’ensenyament de
l’anglès i la cultura britànica als adults i joves de
la ciutat. A més, a través del nostre servei exclusiu
Careers Advice t’orientarem perquè puguis
estudiar o treballar al Regne Unit.

BRITISH COUNCIL
MADRID
SEU CENTRAL DEL BRITISH
COUNCIL A ESPANYA, EL
NOSTRE CAMPUS UBICAT
EN UN EDIFICI HISTÒRIC
DE LA CAPITAL ÉS TOT UN
REFERENT CULTURAL I
FORMA PART DEL PAISATGE
DE LA CIUTAT DES DE 1942.
Vine a conèixer les nostres modernes
instal·lacions i centres de recursos, i
aprofita per saber quin és el teu nivell
d’anglès de forma gratuïta.

British Council Alcobendas

British Council Somosaguas

El nostre centre d’Alcobendas és la solució
perfecta per a aquelles persones que busquen
una educació British Council al nord de Madrid.
Situat en un centre urbà, oferim la nostra
metodologia d’ensenyament en un ambient
familiar.

El nostre centre de Somosaguas comparteix
espai amb la prestigiosa British Council School,
és per això que compta amb les millors
instal·lacions educatives: en podràs gaudir
només pel fet de convertir-te en un dels
nostres alumnes.

British Council Las Rozas

British Council Villaviciosa

Ubicat al moderníssim Centro de la Juventud
de Las Rozas, el nostre centre ofereix solucions
educatives, tant per a nens com per a adults, en
un ambient dinàmic i cultural.

Ubicat a l’Escuela Santa Ana i en col·laboració
amb l’Ajuntament, el nostre centre de
Villaviciosa és un referent de l’ensenyament de
l’anglès des de fa vint anys. Vine a conèixer-lo i
gaudeix de les activitats culturals gratuïtes que
organitza al llarg de l’any.

Totes les adreces i les dades de contacte dels centres apareixen a la
contraportada d’aquest fullet.
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IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ:
SOM DIFERENTS, I NO HI HA RES MILLOR!
ENS ENCANTA LA DIVERSITAT!. DES DEL NOSTRE ORIGEN EL 1934,
PROMOVEM AQUEST VALOR FONAMENTAL QUE ENS PERMET ESTABLIR UN
DIÀLEG CULTURAL I BASTIR PONTS ENTRE EL REGNE UNIT I ELS MÉS DE
100 PAÏSOS AMB ELS QUALS TREBALLEM.
Al British Council tenim una política
d’Igualtat, Diversitat i Inclusió que
sempre està present a les nostres
classes i exàmens, així com a les
activitats que desenvolupem per
promoure la cultura i l’art britànics.
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A Espanya, el nostre equip està format per
persones de 28 nacionalitats, que aporten un
valor únic a la nostra labor, amb independència
del seu gènere, edat, capacitats físiques i mentals,
raça o creences religioses. El reconeixement
d’aquesta diversitat ens permet aprofitar les
seves diferències per enriquir la nostra tasca com
a equip i assolir objectius comuns.

OPCIONS DE
PAGAMENT
AL BRITISH COUNCIL VOLEM AJUDARTE A ACONSEGUIR LA FORMACIÓ QUE
MEREIXES, I PER AIXÒ DISPOSEM DE
DIVERSOS DESCOMPTES I PLANS DE
PAGAMENT.
Al teu centre més proper poden informarte’n i podràs començar a gaudir dels
avantatges de formar part de la nostra
comunitat global.

VINE A CONÈIXER-NOS
DESCOBREIX ELS AVANTATGES D’APRENDRE
ANGLÈS AMB NOSALTRES
Visita la nostra web i reserva una cita per
fer una prova de nivell. Un professor
expert t’atendrà i valorareu junts quins
cursos i serveis s’adapten millor a les teves
necessitats, de forma totalment gratuïta.

A més, podràs visitar les nostres
instal·lacions, conèixer de primera mà
tots els serveis que oferim i tenir una
entrevista amb els nostres professors.

Totes les adreces i les dades de contacte dels centres apareixen a la
contraportada d’aquest fullet.
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MADRID
British Council Madrid
Pg. General Martínez Campos, 31
28010 Madrid

British Council Somosaguas
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council School
C/ Solano, 3-5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council Alcobendas
C/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas

British Council
Villaviciosa
Escuela Santa Ana
C/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón

British Council Infant School
C/ Alfonso Rodríguez Santamaría,
23-25
28002 Madrid
Informació i admissions:
91 337 50 50

British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Av. Nuestra Señora de Retamar, 8
28232 Las Rozas

admisionescolegio@britishcouncil.es

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

VALÈNCIA

British Council Barcelona
C/ Amigó, 74 i 83
08021 Barcelona

British Council Palma
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4a
07004 Palma de Mallorca

British Council València
Av. Cataluña, 9
46020 Valencia

BILBAO

SEGOVIA

British Council Bilbao
Av. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao

British Council Segovia
Av. Padre Claret, 3
40003 Segovia

CONTACTA AMB NOSALTRES
911 218 000
hello@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

