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El British Council realitza el seu programa d’anglès a l’Institut Quatre Cantons des de l’octubre del 2014 i 

us animem a assistir a la reunió informativa per conèixer el programa i, si s’escau, a inscriure-us. 

Objectius: 

- Classes de preparació als alumnes per l'obtenció de Certificats Oficials de llengua anglesa de la 

Universitat de Cambridge (Cambridge Young Learner Exams, KET, PET i First Certificate 

Exams) per a alumnes d’ESO i Batxillerat, tant del nostre Institut com també per a Externs. 
- Familiaritzar els alumnes amb la cultura i les tradicions anglo-saxones. 

- Animar els nois i les noies a parlar i expressar-se en anglès, posant especial atenció en l'accent. 

- Agafar fluïdesa en la comprensió i l'expressió de la llengua anglesa. 

- Ampliar i consolidar  el vocabulari i les estructures gramaticals orals i escrites. 

                                                              

Metodologia: 

Utilització d'un llibre de text i d'activitats com a fil conductor del curs. 

Aprofitar les aules multimèdia com a suport d'aprenentatge. 

Realització de tests durant el curs per a una avaluació contínua i registre 

del progrés de l'alumne. 

 

HORARI:  El programa és de 2 hores setmanals:  dimecres 15:30 -17:30.  

La durada del curs és d'octubre a juny (curs de 60 hores lectives).                                                  

PREU:   792€ curs (pagament trimestral els mesos de novembre, gener i abril). A part del preu del        

curs, els NO SOCIS de l’AFA o alumnes externs hauran d’abonar 27€ al mes d’octubre.  

 

Entrevistes pares - professors:                                                                                                           

Poden fer un seguiment del progrés del seu fill/a durant els dies d’entrevistes del primer i segon trimestre 

amb el seu professor o la seva professora. 

 
Professors: 
Els professors són nadius de parla anglesa. Són professors titulats, qualificats i amb experiència, 

especialment amb alumnes joves. 

DATES: 

• Reunió informativa: dijous 11 de juny a les 19:00 a l’Institut. 

• Prova de nivell: dimecres 16 de setembre a les 15:30 (oral 5 min. i escrit 35 min.). 

• Presentar full inscripció per renovar plaça o fer prova nivell: abans del 18 de juny, a la 

bústia d’AFA situada al hall de l’entrada (horari de secretaria de l’Institut) o els dimarts 9 i 

16 de juny a la Biblioteca de l’Institut.  

 

Per qualsevol dubte podeu escriure a : extraescolars@4cantons.cat  

Per a més informació poden contactar amb el departament d’escoles del British Council 

(escoles.barcelona@britishcouncil.es) o en el telèfon 932419700 


