


              Un pilar bàsic: COMUNICACIÓ 

• APP per a  pares/mares amb 
informació de les assistències i 
avaluacions dels docents 

• Intranet pares/mares  
• Enquestes de qualitat bimestrals 
• Atenció personalitzada amb pares 
                              

       Un compromís: QUALITAT 

• Programa docent propi 
• Professors qualificats 
• Formació contínua al professorat 
• Reunions del professorat amb pares/mares 
• Protocol de reactivació de grups 

 

NOTA: 

Para cambiar 

las imágenes 

de esta 

diapositiva, 

seleccione una 

imagen y 

elimínela. 

Luego, haga 

clic en el icono 

Insertar 

imagen 

en el marcador 

de posición 

para insertar 

su propia 

imagen. 



El mètode British Time: anglés de manera natural 

L’eix del mètode:  
EL PROFESSOR 

El docent és l’únic que coneix les 
dinàmiques del grup, les fortaleses i 

febleses individuals de cadascun  
dels seus alumnes i és el guia capaç 

de dirigir a cada moment  les 
activitats que millor s’adeqüen                 

al procés d’aprenentatge .  

Res pot substituir un bon 
professor. 

Els nostres pilars: 
• Gran diversitat de materials per a potenciar la participació 

dels alumnes. 

• Sessions extra de STORYTELLING i FUNTIME per a un nou 
acostament a la llengua anglesa. 

• Activitats per a reforç voluntari a casa. 

• Informe de continguts  mensual i REPORT a final de mes de 
consecució d’objectius. 

• Tutories personalitzades amb professors a la finalització del 
quatrimestre amb lliurament de REPORTS per escrit. 

• Enviament de vídeos d’activitats d’aula. 

• Gestió d’exàmens oficials amb BT EXAMINATION. 

 



Docendo en imatges… 

Accés als comentaris del professor 





Tres nivells  per a acompanyar a l’alumne a tota l’etapa d’Educació Infantil 

Materials audiovisuals, de joc a l’aula, flashcards, story 
cards…. 

NOTA: 

Para cambiar 

las imágenes 

de esta 

diapositiva, 

seleccione una 

imagen y 

elimínela. 

Luego, haga 

clic en el icono 

Insertar 

imagen 

en el marcador 

de posición 

para insertar 

su propia 

imagen. 

FUNNY KIDS 
Experiència multisensorial 

(VISTA, OÏDA  i TACTE) de 

l’anglès basada en classes  

100% dinàmiques, divertides i 

amb contínua interacció de tot 

l’alumnat. 

L’essència metodològica és 

senzilla: aprendre un nou 

idioma igual que la llengua 

materna, per imitació i de 

manera natural i fluïda. 



NOTA: 

Para cambiar 

las imágenes 

de esta 

diapositiva, 

seleccione una 

imagen y 

elimínela. 

Luego, haga 

clic en el icono 

Insertar 

imagen 

en el marcador 

de posición 

para insertar 

su propia 

imagen. 

PRIMARY FUN 

Continua la línia 

metodològica lúdica del 

Funny Kids amb 

introducció  de l’element 

escrit. 

EXÀMENS OFICALS 

CAMBRIDGE 

(abarca les 4 competències 

WRITING, SPEAKING, 

LISTENING and READING) 

Possible assistència a 

exàmens oficials – Marc 

europeu 

A partir de 
Primària…. 
PRIMARY  FUN 

CAMBRIDGE EXAMS 



Informació general 

• Grups des de 10  alumnes amb un màxim 

de 15 diferenciat per nivells. 

• Lliurament a cada alumne d’una motxilla, 

llibreta i Booklet de l’Acadèmia British 

Time . 

• Les modalitats per a exàmens porten 

inclòs en el material dossier o llibre per a 

la pràctica d’activitats vinculades a les 

proves. 

• Prova de nivell en alumnat a partir de 2n  

primària  la primera setmana de classe. 

• Contacte MENSUAL des de la direcció 

del programa amb les famílies i 

reunions durant el curs. 

• Combinem els recursos audiovisuals 

de pissarra tàctil, pòsters, lectures, 

cançons… 

• Realitzen exàmens bimestrals per a 

entrenar la millora de resultats i 

mesurar  els progressos. 

• Lliurament de diplomes quan finalitza 

el curs. 



Educational Coexistence Ethos (ECE BT) 

 British Time® tenim una visió integral de l’educació i comprenem les nostres activitats com un 

lloc de formació també en valors i creixement personal de l’alumne. 

Les nostres regles bàsiques de convivència són senzilles però efectives: 

 

 ESCOLTEM 

 RESPECTEM 

 NO TENIM POR A EQUIVOCAR-NOS 

 CREIEM EN UN MATEIX  

 ENS ATREVIM AMB ELS REPTES 

 MANTENIM EN ORDRE ELS MATERIALS PROPIS I COL·LECTIUS 

 PREGUNTEM SEMPRE QUE SIGUI NECESSARI 

 MANTENIM EL SILENCI DURANT EL TREBALL  I EXPLICACIONS DE CLASSE  

 AJUDEM ALS COMPANYS  



HORARIS 

o FUNNY KIDS (Infantil): Dimarts i Dijous 17 a 18:15h  

o PRIMARY FUN (1r Primària): Dimarts i Dijous 17 a 18:15h 

o CAMBRIDGE EXAMS (2n a 6è Primària): Dilluns i Dimecres 17 a 18:30h 

o CAMBRIDGE EXAMS (Secundària): Dimarts i Dijous 15:30 a 17h 
 

Formalitza la teva alta al curs: 

www.britishtime.es/altas/ 

 

http://www.britishtime.es/altas/
http://www.britishtime.es/altas/


TARIFES   

FUNNY KIDS  

PRIMARY FUN 

 

2.30 hores/setmana 

30€/mes 
Material: 

35€ 

anual 

CAMBRIDGE 

EXAMS 

3 hores setmana 

41€/mes 
Material: 

40€  

anual 

 



Esperem poder-vos conèixer  
www.britishtime.es        

 britishtime@docendo.es      -          info@britishtime.es 

96 272 57 37 -  661367828 (Ana Roger, cap d’estudis) 

http://www.britishtime.es/

