International House Barcelona forma part d’International House World Organisation, una organització que
compta amb una xarxa de més de 150 escoles d'idiomes repartides per més de 50 països d'arreu del món i
que té com a objectiu prioritari aconseguir alts nivells de qualitat en l'ensenyament d'idiomes i de la formació
de professors.
A més de Barcelona, a Catalunya, disposen d’altres centres a Mataró, Sabadell, Tarragona i Terrassa.
Serveis que oferim:


“English School” en horari extraescolar als centres educatius (des de primària fins a batxillerat i
cicles formatius).



Preparació i organització d’exàmens de Cambridge i IELTS tant als centres educatius com a la
nostra escola.
Des de 2006 som centre autoritzat d’exàmens de Cambridge i el 2014 ens van concedir
l’acreditació de centre “Platinum” en reconeixement al nostre creixement, experiència i qualitat en
l’atenció al client.



Per a professors, personal administratiu i de serveis i famílies: cursos de millora del nivell d’anglès i
preparació d’exàmens de Cambridge.



Per a professors especialistes d’anglès: cursos de millora del nivell d’anglès, preparació d’exàmens,
cursos de metodologia, assessorament, observacions de classes...
Jornades de formació com “l’ELT Conference” que organitzem cada any a Barcelona.



Cursos d’anglès “online” per a tothom. I materials d'anglès interactius per a l'aula digital destinats
als alumnes de primària i secundària a través de la nostra escola virtual Net Languages:
www.netlanguages.com



Altres idiomes: alemany, francès, italià...



Campaments a l’estiu i viatges lingüístics a l’estranger per a joves i adults amb sortides individuals
o en grup acompanyat de monitor, amb allotjament en família o en residència d’estudiants.

Som organitzadors, juntament amb la Fundació Catalana de l’Esplai, de The FONIX, concurs interescolar
d’anglès a Catalunya.
A més comptem amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i amb l’Escola
Cristiana de Catalunya. Enguany estrenem un nou format. Animem a les escoles a participar-hi!
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