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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 això
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.
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 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.

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

Welcome to our world of English
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PER QUÈ TRIAR EL BRITISH COUNCIL
PER AL 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.

LA NOSTRA FILOSOFIA EDUCATIVA
Creiem fermament que el camí a seguir perquè
els nens i joves aprenguin consisteix en
crear un ambient lúdic, participatiu i inclusiu.
Integrant aquesta filosofia en les nostres
classes aconseguim que els nostres alumnes
tinguin una experiència d’aprenentatge feliç,
alhora que milloren el seu anglès.
Protagonistes del seu propi progrés
Quan els alumnes s’impliquen en el seu
aprenentatge, avancen amb confiança i es
fomenta la seva autonomia. D’aquesta manera
aconseguim que desenvolupin les habilitats
necessàries per seguir progressant.
Pla alternatiu en cas de confinament
Comptem amb sistemes d’ensenyament
online, com la nostra plataforma exclusiva
Learning Hub, que poden funcionar en
paral·lel amb els nostres cursos. Això ens
permet disposar d’un programa presencial
completament adaptable a l’entorn
virtual, si les circumstàncies ho requerissin.

ELS NOSTRES PROFESSORS
Només comptant amb els millors professionals podem garantir una qualitat
d’ensenyament excel·lent. Per això els nostres docents compten amb certificacions
internacionalment reconegudes com el certificat CELTA de la Universitat de Cambridge o
el diploma TESOL del Trinity College, i almenys amb dos anys d’experiència. A més, molts
obtenen certificacions específiques com el TYLEC, que garanteixen la seva experiència com a
professors de nens i joves, i dediquen temps a la seva formació amb nombrosos seminaris al
llarg de l’any. Aquesta dedicació constant garanteix que el teu fill aprengui d’experts capaços
de fer les classes atractives, divertides i eficaces.
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LA NOSTRA PROPOSTA PER A NENS I JOVES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

ANGLÈS INFANTIL
(DE 14 MESOS A 5 ANYS)

La millor educació des de la infància
Els primers anys d’un nen/a són
clau per a l’adquisició d’un segon
idioma, per això les bases que
assenti durant aquesta etapa
l’acompanyaran la resta de la
seva vida.
Volem aprofitar al màxim aquesta
etapa i per això dediquem una gran
part dels nostres recursos a dissenyar
programes educatius per a la primera
infància. D’aquesta manera comptem
amb les metodologies d’ensenyament
més innovadores, que ens permeten
propiciar el desenvolupament de tot el
potencial de cada nen/a.

Els nostres programes estan basats en el Foundation Stage Curriculum
britànic, que afavoreix la maduresa física i intel·lectual del teu fill/a i que es
basa en cinc àrees claus:

COGNITIVA
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LINGÜÍSTICA

SOCIAL

EMOCIONAL

FÍSICA

BILINGUAL BABY CLUB
(DES DELS 14 MESOS)

Els seus primers passos
amb tu en anglès
En què consisteix?
Aquest programa, ofert pel British Council
School, està desenvolupat perquè pares
i fills a partir de 14 mesos comparteixin
una activitat dirigida on assentaran les
bases d’una educació bilingüe en anglès i
castellà.

Pares i fills junts en
l’aprenentatge
A més de gaudir d’un moment especial
junts, podràs comprendre com enfocar
el desenvolupament del teu fill/a i
descobriràs com emprar la música i
les experiències sensorials perquè la
seva capacitat de comunicació millori
simultàniament en ambdós idiomes.

Al Bilingual Baby Club:
A
 companyaràs al teu fill/a en el seus
primers passos en anglès.
A
 favorirem el desenvolupament físic i
intel·lectual del teu fill/a.
E
 ls nostres educadors compten amb
experiència en educació infantil i en el
currículum britànic.
D
 escobriràs com emprar diversos
elements per millorar la seva capacitat de
comunicació en anglès i castellà.
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LA NOSTRA PROPOSTA PER A NENS I JOVES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

LEARNING TIME
WITH TIMMY
(DE 2 A 5 ANYS)

Una experiència feliç aprenent anglès
Volem que la primera experiència del teu fill/a amb l’anglès sigui un moment
feliç per a ell/a, per això amb el nostre programa Early years desenvoluparà una
actitud positiva vers l’aprenentatge que l’acompanyarà al llarg de la seva vida.

El British Council conjuntament amb els
estudis britànics d’animació Aardman ha
creat Learning Time with Timmy. Aquesta
col·laboració és la combinació perfecta
d’ensenyament d’anglès i el personatge
més estimat pels nens, l’ovella Timmy, i
permet que aprenguin la llengua mentre
gaudeixen amb moltes activitats.
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En què consisteix?

Una correcta pronunciació

A través d’un joc estructurat i una
combinació d’activitats, històries, cançons,
moviment i manualitats, aconseguim crear
un ambient sensorial i d’exploració perquè
el teu fill/a es diverteixi i aprengui anglès de
manera natural i sense adonar-se’n.

A través d’un joc estructurat i una
combinació d’activitats, històries, cançons,
moviment i manualitats, aconseguim crear
un ambient sensorial i d’exploració perquè
el teu fill/a es diverteixi i aprengui anglès de
manera natural i sense adonar-se’n.

Respectant les etapes clau del desenvolupament del nen/a aconseguim
que assenti unes bases sòlides en anglès.

EARLY YEARS 2

EARLY YEARS 3

EARLY YEARS 4

EARLY YEARS 5

A Early Years el teu fill/a:
A
 dquirirà interès per la llengua
anglesa.
C
 onsolidarà les bases per a una
correcta pronunciació.
E
 s divertirà i desenvoluparà una
actitud positiva vers l’aprenentatge.
S
 e sentirà recolzat/da i segur/a durant
tot el seu procés d’aprenentatge pels
nostres professors i personal.
M
 illorarà la seva agilitat gràcies
a activitats multisensorials com
manualitats, rimes i jocs en anglès.
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LA NOSTRA PROPOSTA PER A NENS I JOVES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

PRIMARY PLUS
(DE 6 A 11 ANYS)

Protagonistes del seu
propi aprenentatge
A Primary Plus, el teu fill/a desenvoluparà la capacitat de comunicar-se en
anglès sense dificultat i adquirirà competències essencials que l’ajudaran a
seguir millorant a mesura que va complint anys. D’aquesta manera, estarà
preparat/da per afrontar els reptes del futur.
En què consisteix?
El teu fill/a s’embarcarà en projectes i tasques
sobre temes apassionants per a nens de
la seva edat. A través d’activitats com jocs,
cançons o petites obres de teatre, aconseguim
que pugui expressar-se en anglès amb claredat
a la vegada que referma la seva pronunciació.
Augmentar la seva confiança en parlar anglès
Amb Primary Plus, se sentirà protagonista del
seu aprenentatge i se’n sortirà amb confiança en
un entorn on es parla exclusivament anglès.
El seu desenvolupament integral com a
persona
A més de l’aprenentatge de l’anglès, fomentarem
en el nen/a altres aspectes
essencials per al seu desenvolupament
integral com a persona. Potenciarem les seves
competències socials, personals i emocionals, i
afavorirem habilitats com la creativitat, el lideratge
i el pensament crític. Sens dubte, totes aquestes
són eines d’aprenentatge que emprarà al llarg de
la seva vida.

10

Respectem el ritme de cada nen/a i entenem l’aprenentatge com un procés
individual, per això ens basarem en la seva evolució per situar-lo en aquell nivell
que permeti que desenvolupar de manera òptima tot el seu potencial.

LIME

BLUE

ORANGE

EL TEU FILL/A
DESENVOLUPARÀ LES
HABILITATS CLAU PER AL
SEU APRENENTATGE
EN EL FUTUR:

GREEN

INDIGO

RED

A Primary Plus
el teu fill/a:
A
 ssentarà les bases per a
l’adquisició de competències
lingüístiques en anglès.
C
 onsolidarà una correcta
pronunciació.
E
 s divertirà implicant-se en el
seu aprenentatge a través de
projectes estimulants.

COMUNICACIÓ

CREATIVITAT

D
 esenvoluparà la seva
creativitat, lideratge i sentit
crític.
A
 dquirirà habilitats bàsiques
que li serviran per sortir-se’n
en el futur.

LIDERATGE

PENSAMENT
CRÍTIC

G
 uanyarà la confiança
necessària per expressarse
amb fluïdesa en anglès en
situacions que li resultin
familiars.
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LA NOSTRA PROPOSTA PER A NENS I JOVES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

SECONDARY PLUS
(DE 12 A 17 ANYS)

Preparats per a un entorn global i competitiu
En un entorn cada vegada més competitiu, volem que els nostres alumnes
adolescents estiguin preparats per a un entorn global. Secondary Plus els
ajudarà a desenvolupar la seva confiança per a comunicar-se en anglès
alhora que fomentem en ells altres habilitats clau per al seu futur.
En què consisteix?
A través d’un programa desenvolupat en exclusiva
per al British Council pels nostres experts, els
nostres alumnes desenvolupen la seva capacitat
per comunicar-se en anglès i alhora reflexionen,
juntament amb el seu professor, sobre el seu progrés,
fet que els proporciona una visió clara de com poden
impulsar el seu aprenentatge.
Avançant cap al futur
Potenciarem la seva capacitat de lideratge i de
resolució de problemes, el seu pensament crític i la
seva creativitat a través de projectes aplicables a la
vida real, com la simulació d’una cimera internacional.
Inspirats per continuar aprenent
A Secondary Plus se sentiran motivats per temes
rellevants i dinàmiques que els inspiraran per voler
aprendre més.
Adaptant-nos a cada alumne
Els alumnes de Secondary Plus tenen ritmes
d’aprenentatge molt variats, per això els situarem
en el nivell que millor s’adapti a les seves necessitats. A
més a més, estructurem les nostres classes en diversos
grups d’edat segons els seus objectius i interessos.
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FOMENTAREM EN EL
TEU FILL HABILITATS
CLAU PER AL
SEGLE XXI:

Situarem els nostres alumnes en el nivell que millor s’adapti a les seves
necessitats.
NIVELLS DE 12 A 14 ANYS

NIVELLS DE 15 A 17 ANYS

MCER

LOWER SECONDARY 1

A1

LOWER SECONDARY 2

A2

LOWER SECONDARY 3

UPPER SECONDARY 3

B1.1

LOWER SECONDARY 4

UPPER SECONDARY 4

B1.2

LOWER SECONDARY 5

UPPER SECONDARY 5

B2.1

LOWER SECONDARY 6

UPPER SECONDARY 6

B2.2

LOWER SECONDARY 7

UPPER SECONDARY 7

C1.1

UPPER SECONDARY 8

C1.2

UPPER SECONDARY 9

C2.1

UPPER SECONDARY 10

C2.2

A Secondary Plus
el teu fill/a:

EXÀMENS DE
CAMBRIDGE

FIRST
ADVANCED
PROFICIENCY

G
 uanyarà confiança expressantse en anglès i ampliarà les seves
habilitats comunicatives.
 otenciarà la seva capacitat
P
de lideratge, de resolució de
problemes, el seu pensament crític i
la seva creativitat.

RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES

LIDERATGE

CREATIVITAT

 e sentirà inspirat per voler
S
aprendre més.
P
 odrà enfrontar-se amb èxit a
exàmens oficials i estarà preparat/
da per afrontar aquests tipus de
reptes en un entorn universitari.

PENSAMENT
CRÍTIC

 s desenvoluparà com una persona
E
preparada per a un entorn canviant,
inclusiu i globalitzat.
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PREPARACIÓ
D’EXÀMENS DE
CAMBRIDGE
(DE 12 A 17 ANYS)

Preparats per certificar el seu nivell
Les millors opcions perquè els nostres alumnes preparin els exàmens de
Cambridge.

Diferents tipus de preparació
 n el nostre programa anual acadèmic
E
Secondary Plus integrem la preparació
dels exàmens First, Advanced i Proficiency,
en els nivells 6, 8 i 10, respectivament.
Durant aquests cursos, els portem al nivell
que necessiten per superar la prova.
També oferim cursos curts dissenyats només
i específicament per a preparar les tècniques
d’aquests exàmens.
NOU
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 reparació Online - Els alumnes amb un
P
nivell 8 o 10 podran triar preparar-se per als
exàmens Advanced o Proficiency de manera
online com a alternativa a realitzar un curs
presencial en Secondary Plus.

ENGLISH EXTRA
Un món d’anglès per descobrir
La millor manera de consolidar l’anglès après a classe és
integrant-lo amb naturalitat en la vida quotidiana: per això,
animem els nostres alumnes a participar en totes les activitats
que organitzem dins del programa English Extra.
LES NOSTRES
ACTIVITATS
Sessions de conta-contes, concursos de
fotografia, fires del llibre, clubs de lectura,
tallers de manualitats o seminaris per preparar
exàmens, són alguns dels exemples de les
activitats que ofereixen els nostres centres més
enllà de les classes. D’aquesta manera el teu fill/a
podrà posar en pràctica tot el que hagi après en
un entorn segur i familiar per a ell/a.
NOU
English Extra Online - A més,
podran gaudir d’una nova oferta de sessions
online perquè puguin gaudir d’elles des de
qualsevol lloc.

CENTRES DE RECURSOS I
SERVEIS DE PRÉSTEC
Molts dels nostres centres compten amb
Centres de recursos ben assortits que durant el
curs acadèmic reflecteixen l’efervescència de
l’activitat educativa. Consulta els nostres experts
bibliotecaris, que t’aconsellaran i ajudaran a
trobar el material més adient per al teu fill/a. A
més a més, podrà accedir a una gran varietat de
recursos digitals, com les pàgines LearnEnglish
Kids o LearnEnglish Teens, per practicar el seu
anglès divertint-se.
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ELS NOSTRES CENTRES
BRITISH COUNCIL
BARCELONA
EL NOSTRE CENTRE PORTA
MÉS DE 70 ANYS AJUDANT
ELS ALUMNES A ACONSEGUIR
LES SEVES FITES EN ANGLÈS.
COL·LABORA AMB DIVERSES
UNIVERSITATS I INSTITUCIONS.
SITUAT EN PLE 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 30 anys treballant en el 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, fent ús de les
instal·lacions de l’Escola 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 Valencia
Col·laborant 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 a adults i joves a la
ciutat. A més, a través del nostre servei exclusiu
Careers Advice t’orientem perquè puguis estudiar
o treballar al Regne Unit.

BRITISH COUNCIL
MADRID
SEU CENTRAL DEL BRITISH
COUNCIL A ESPANYA, EL
NOSTRE CAMPUS AL CENTRE
DE MADRID 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 conèixer el teu nivell
d’anglès.

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 a la
zona nord de Madrid. Situats al centre urbà,
oferim la nostra metodologia d’ensenyament
en un ambient familiar.

El nostre centre de Somosaguas comparteix espai
amb el prestigiós British Council School, amb la
qual cosa 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
Ubicat al moderníssim Centre de la Joventut de
Las Rozas, el nostre centre ofereix solucions
educatives tant per a nens com per a adults en un
ambient dinàmic i cultural.

British Council Villaviciosa
Situat a l’Escola 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 20 anys. Vine a conèixer-lo i gaudeix de les
activitats culturals gratuïtes que organitza al llarg
de l’any.

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 AL VOLTANT DE 200.000 MENORS A LES
NOSTRES CLASSES, ALS EXÀMENS D’ANGLÈS I A LES ACTIVITATS QUE
ORGANITZEM A TOT EL PAÍS. EL NOSTRE COMPROMÍS IRRENUNCIABLE
CAP A ELLS I LES SEVES FAMÍLIES ÉS GARANTIR EL SEU BENESTAR I FERLOS PARTÍCIPS D’UNA VISIÓ DEL MÓN ON LA DIVERSITAT, LA IGUALTAT I LA
INCLUSIÓ SÓN VALORS FONAMENTALS.
 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.

 Vetllem

tant pel benestar i la seguretat
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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  La 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.

 El
 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 PER ALS TEUS FILLS
D’APRENDRE ANGLÈS AMB NOSALTRES
Visita la nostra web, reserva una cita al
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.

19

MADRID
British Council Madrid
Pº 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
Información y admisiones:
91 337 50 50

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

admisionescolegio@britishcouncil.es

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

VALENCIA

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

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia

BILBAO

SEGOVIA

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

British Council Segovia
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia

CONTACTA AMB NOSALTRES
911 218 000
hello@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

