WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH
ANGLÈS EXTRAESCOLAR 2017-2018
El British Council és l’organització internacional del Regne Unit per a les relacions
culturals i les oportunitats educatives, fundada l’any 1934.
Tenim seus a més de cent països dels cinc continents i portem gairebé 80 anys
promovent la llengua i la cultura britànica a Barcelona, a més d’altres activitats en
l’àmbit social, científic i educatiu.
A continuació, trobareu informació sobre els nostres cursos d’anglès extraescolar a
Sagrat Cor.

Estructura dels cursos
Els nostres cursos a Sagrat Cor s’estructuren seguint les etapes educatives que trobareu a
continuació, oferint continuïtat des d’Educació Infantil fins a Batxillerat:
Etapa educativa
Early Years
Lower Primary
Upper Primary
Lower Secondary
Upper Secondary

Edat
3 - 5 anys
6 - 7 anys
8 - 11 anys
12 - 14 anys
15 - 17 anys

Podeu consultar els horaris fent clic aquí.
Tots els nous estudiants a partir de 3r de primària han de realitzar una prova de nivell, ja
que a partir d’aquesta edat els grups es formen en funció del nivell dels alumnes i l’etapa
educativa, i no del seu curs escolar.

Per què aprendre anglès amb el British Council?
Al British Council apostem per un mètode que segueix els principis del Currículum Britànic,
adaptant-nos a les diferents aptituds cognitives dels estudiants a cada etapa educativa i
promovent l’aprenentatge de l’idioma a través de la pràctica, la comunicació i el treball en
equip.
Animem els nostres estudiants a parlar, jugar i interactuar entre ells en anglès, d’una
manera natural i divertida, ajudant-los a practicar i millorar les seves habilitats de
comunicació oral i escrita i de comprensió lectora i auditiva.
Els nostres professors són experts en l’ensenyament d’anglès a nens i adolescents i
compten amb experiència demostrada, a més d’haver superat un rigorós procés de selecció
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i de seguir un pla de formació contínua que els permet aplicar a classe les metodologies
més innovadores.
Fem un control de qualitat constant, revisant els nostres programes i treballant per crear
dinàmiques de classe motivadores i un entorn estimulant per l’alumnat.
Avaluem els nostres alumnes de manera contínua durant tot el curs, a través de les
activitats realitzades a classe, els deures i els exàmens trimestrals, a més de valorar la seva
actitud i comportament a l’aula. Per tal de mantenir a les famílies informades sobre el
progrés dels seus fills, organitzem reunions amb els professors i enviem dos informes per
curs amb els resultats de l’avaluació.
Pel British Council també és molt important la seguretat i el benestar dels nostres estudiants
menors d’edat. Com a organització global, l’any 2015 vam obtenir l’acreditació de nivell 1 de
l’organització Keeping Children Safe. De manera local, lluitem contra l’assetjament a
l’escola i el ciberassetjament, i tots els nostres treballadors han de complir amb la nostra
política de protecció de la infància.

Anglès per a Educació Infantil
Els cursos Early Years, adreçats als més petits, estan pensats perquè els nens i nenes de 3
a 5 anys aprenguin i practiquin les seves primeres paraules i expressions d’una manera
natural.
Aquest programa educatiu, desenvolupat pel British Council a Europa i basat en els principis
de l’ Early Years Foundation Stage, promou l’aprenentatge de l’anglès de manera
participativa i espontània, a través de cançons, jocs, treballs manuals, teatre i activitats
lúdiques.
Els continguts dels cursos Early Years giren entorn tres grans temàtiques: Me, My Day i My
World, a través de les quals els alumnes aprenen a utilitzar l’anglès per parlar d’ells
mateixos, del seu dia a dia i del món que els envolta.

Anglès per a Educació Primària
Durant aquesta etapa educativa, animem els nostres estudiants a parlar, jugar i interactuar
entre ells en anglès i d’una manera natural i divertida, ajudant-los a practicar i millorar les
seves habilitats de comunicació oral i escrita i de comprensió lectora i auditiva sense que
tinguin la sensació d’estar fent classe.
Curs a curs anem introduint elements més formals (gramàtica i vocabulari) de major
complexitat, buscant un equilibri entre la part lúdica i l’ aprenentatge formal, ja que creiem
les activitats interactives i comunicatives poden potenciar la naturalitat amb la qual els
nostres estudiants aprenen anglès i relacionen conceptes en aquest idioma.
A més, durant aquesta etapa i d’acord amb el seu nivell i preparació, oferim als nostres
alumnes la possibilitat de presentar-se als exàmens de Cambridge YLE (Starters, Movers &
Flyers), KET o PET.
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Anglès per a Educació Secundària
Els estudiants més grans realitzen projectes, debats i presentacions en grup que fomenten
el treball en equip i els hi ajuden a perdre la por a parlar en públic i a desenvolupar el seu
pensament crític, entre altres habilitats necessàries per al seu futur acadèmic i professional
a un entorn global i competitiu.
A classe els nostres alumnes treballen la seva pronunciació i capacitat per a expressar-se
en anglès i també amplien els seus coneixements de gramàtica i vocabulari, tot a través de
temàtiques universals d’interès per estudiants joves.
A Sagrat Cor oferim preparació pels certificats Cambridge integrada als cursos de
Secundària.

English Extra: recursos i activitats exclusives
Tots els nostres estudiants poden fer servir, durant el curs i de manera gratuïta, la biblioteca
del British Council, situada al carrer Amigó, i accedir al servei de consulta i préstec de
materials d’aprenentatge, literatura infantil i juvenil i DVD’s. Per a més informació sobre les
condicions del servei: biblioteca.barcelona@britishcouncil.es
Durant l’any acadèmic, oferim una àmplia varietat d’activitats adreçades a tots els
estudiants: sessions de contacontes pels més petits, tallers de preparació pels exàmens
Cambridge, activitats especials (Halloween, Nadal…) i concursos trimestrals, entre d’altres.
També posem a la disposició dels nostres alumnes una sèrie de recursos digitals creats pel
British Council, amb materials d’aprenentatge gratuïts: LearnEnglish Kids i LearnEnglish
Teens.

Si necessiten més informació sobre els nostres cursos, poden
contactar-nos a escoles.barcelona@britishcouncil.es
Per informació sobre la matrícula, si us plau, contactin amb la
Secretaria de l’escola.
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