
BRITISH COUNCIL EARLY YEARS 
Continuem amb el British Council, la organització internacional sense 
ànim de lucre del Regne Unit per a les relacions culturals i educatives. 
 
El British Council vol que la primera experiència del vostre fill/a amb 
l'anglès sigui un moment feliç per a ell/a, per això amb el programa Early 
years d'anglès infantil per a nens de 2 a 5 anys, es tracta que els nens 
desenvolupin una actitud positiva vers l'aprenentatge que l'acompanyi al 
llarg de la seva vida. 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 
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. 
 
UNA METODOLOGIA BASADA EN EL SISTEMA EDUCATIU 
BRITÀNIC 
Gràcies a l'UK Foundation Stage Curriculum i al mètode Phonics en els 
que està basada la nostra ensenyança d’anglès per a nens d’infantil, el 
teu fill/a aprendrà anglès amb la millor pronunciació a través d’unes 
classes plenes de dinamisme. 
 
PROFESSORS EXPERTS QUE GUIARÁN AL TEU FILL/A EN CADA 
PAS DEL SEU APRENENTATGE 
Els nostres professors/es compten amb certificats reconeguts 
internacionalment, una trajectòria acadèmica contrastada i es formen 
en les metodologies d’ensenyança més innovadores. 
 
SERÀS PARTICEP DEL SEU APRENENTATGE 
Impliquem als pares a través d’un contacte regular amb el professor i 
proporcionem continguts online per a continuar gaudint de 
l’aprenentatge amb ells a casa.  
 
SERÀS PART DE LA FAMÍLIA BRITISH COUNCIL 
I podràs fer us de la seva biblioteca a la seva seu del C/Amigó, 
participar en els seus Family Days, accedir al seu portal online, etc. 
 
 

BRITISH COUNCIL PRIMARY 



Continuem amb el British Council, la organització internacional sense 
ànim de lucre del Regne Unit per a les relacions culturals i educatives. 
 
Primary és un conjunt de cursos de 6 nivells dissenyat pel British 
Council i dirigit a nens de primària (6 a 11 anys).  

L’objectiu d’aquests nous cursos és incentivar la confiança dels vostres 
fills per a comunicar-se en anglès així com potenciar el seu 
desenvolupament individual i social.  

EN QUÈ CONSISTEIX? 
Tots els cursos estan basats en mòduls amb temes apropiats per l'edat 
que coincideixen amb les diferents etapes de desenvolupament educatiu 
i que engloben totes les habilitats com a expressió oral, escrita o 
comprensió lectora i auditiva, emfatitzant les activitats relacionades amb 
la comunicació.  

Cada tema conté un projecte que els nens elaboren en petits grups i 
també posem a la vostra disposició un nou portal en línia amb activitats 
extra en anglès per poder practicar a casa i en família, com ara 
cançons, vídeos, lectura, etc. A més, tots els materials han estat 
creats pel British Council i vénen inclosos amb el curs.  

A les nostres classes animem als 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.  

Els projectes i presentacions en grup els permetran aprendre a opinar, 
dialogar, comparar idees i resoldre problemes utilitzant l’anglès i, a més, 
consolidaran la pronunciació i assentaran les bases per l’adquisició de 
competències lingüístiques en aquest idioma. A més, guanyaran la 
confiança necessària per expressar-se amb fluïdesa en anglès a 
situacions que els resultin familiars. 

PROFESSORS EXPERTS 



Aquests cursos d’anglès per a primària són impartits per professors 
especialitzats i amb àmplia experiència, que saben generar un clima 
d’aprenentatge motivador per alumnes d’aquesta edat. 
 
SERÀS PART DE LA FAMÍLIA BRITISH COUNCIL 
I podràs fer us de la seva biblioteca a la seva seu del C/Amigó, 
participar en els seus Family Days, accedir al seu portal online, etc. 


