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Making 
Learning 
English

CURSOS D’ANGLÈS I ALTRES IDIOMES
PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

Acreditacions d'International House Barcelona:  

EMAS

CONCURS D’ANGLÈS
THE FONIX
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QUI SOM? 
Som una escola d’idiomes que des de 1972 hem format amb èxit milers 
d’estudiants i professors d’idiomes. 

Pertanyem al grup International House World Organisation, una entitat amb més  
de 150 escoles repartides en més de 40 països.

Som centre examinador de Cambridge ESOL i IELTS.

Som coorganitzadors del concurs d’anglès FONIX juntament amb el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Fundesplai- 
Fundació Catalana de  l’Esplai.
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Contacta'ns a: Departament d'Extraescolars: extraescolars@bcn.ihes.com
C/Trafalgar 14, 08010 Barcelona | 93 268 45 11 | www.ihes.com

A la teva escola!



QUAN ABANS MILLOR

•  Afavoreix l’autoestima i la confiança en un mateix
•  Millora el coneixement i la comprensió d’altres cultures
•  Implica una gimnàstica mental útil en la resolució de problemes
•  Beneficia la capacitat d’anàlisis de la pròpia llengua

EXÀMENS DE CAMBRIDGE
El tercer trimestre del curs, els alumnes dels cicles mitjà i superior podran 
presentar-se opcionalment als primers exàmens de Cambridge: Starters, 
Movers i Flyers.

Aquestes proves tenen un enfoc lúdic, no hi ha aprovats ni suspesos. Cada 
nen rep un diploma pel seu esforç on es mostra el grau obtingut a cadascuna 
de les destreses avaluades.

Són una bona manera d'estimular els nens en l'aprenentatge de l'anglès, 
veure el seu progrés i preparar-los per afrontar amb més naturalitat els 
exàmens de nivells superiors.

COM 
ACONSEGUIM 
UN BON APRENENTATGE 
DE LA LLENGUA?

FEM
que l’aprenentatge 
sigui una experiència 
divertida, estimulant 
i gratificant.

POSEM
l’accent en la part 
oral de l’anglès.

TREBALLEM
per projectes 
temàtics utilitzant 
recursos motivadors 
com l'expressió 
corporal, cançons, 
contes, històries, 
manualitats, etc.




