
 

 

 

PREMIUM ENGLISH I L’EXAMEN IELTS 
 

 Qui és International House Barcelona? 

International House Barcelona es va fundar el 1972 i té el seu centre al carrer Trafalgar de Barcelona. 
Forma part del grup International House, una xarxa de 150 escoles repartides arreu del món, i és un 
referent de l’ensenyament d’idiomes, la formació de professorat i els cursos a l’estranger. Tots els 
professors d’IH Barcelona tenen formació certificada per Cambridge Assessment o pel Trinity College 
de Londres.  

 
 Què és Premium English? 

Premium English són cursos d’anglès general d’alta qualitat que inclouen, al final de cada nivell, un 
dels certificats oficials més reconeguts a tot món. Amb aquest curs pots progressar en tots els aspectes 
de l’idioma, especialment en l’habilitat de comunicar-te en anglès. 

 
 Si l’any passat vaig fer un curs amb el British Council, puc fer un curs de Premium 

English aquest any? 

Sí. Els cursos Premium English segueixen els nivells que estableix el Marc europeu comú de referència 
per a les llengües (MECR). Per tant, si l’any passat vas fer i vas aprovar, per exemple, un curs de B1, 
aquest curs podràs continuar al curs de B2.1. 

 
 Com ho faig per apuntar-me al curs? He de fer una prova de nivell? On la faig ara? 

Com fins ara, per apuntar-te a un curs d’anglès, si abans no n’has fet cap amb nosaltres o si no tens un 
certificat oficial del nivell inferior, cal que facis una prova de nivell. A partir d’ara, les proves de nivell 
les pots fer en aquest enllaç. 

 
 Com se m’avalua en un curs de Premium English? 

Com hem fet sempre, hi ha una avaluació interna basada en el que aprens a classe. Aquesta avaluació 
ens diu com assimiles els continguts del curs i ens serveix per establir la nota de l’avaluació 
continuada, que té un pes del 60 %. A final de curs, cada nivell inclou un examen IELTS, que serveix 
d’examen final i té un pes del 40 % a la nota final. Per aprovar el curs, la puntuació obtinguda a 
l’examen IELTS ha d’estar dins de la franja establerta per a cada nivell. 

International House és l’única escola privada d’idiomes de Barcelona que és centre oficial d’exàmens 
IELTS. Gràcies a això, l’examen IELTS es fa a la UAO CEU i, a part de servir d’examen final, amb 
aquest certificat obtens una valoració molt precisa de l’impacte que el curs d’anglès ha tingut en el 
teu aprenentatge i, a més, curs rere curs, pots fer un seguiment de la teva trajectòria. 

 
 Per què la UAO CEU i International House utilitzeu l’IELTS als cursos Premium 

English? 

Tinguis el nivell que tinguis, pots fer l’examen IELTS. Aquest examen és una prova multinivell que 
valora el nivell en cadascuna de les quatre destreses lingüístiques (expressió i comprensió orals i 
escrites). Al llarg dels cursos que facis a la UAO CEU, podràs veure amb claredat com millora la 



puntuació en cadascuna d’aquestes destreses. A més, a nosaltres, com a organització, ens ajuda a 

veure l’impacte que el nostre ensenyament té en el teu aprenentatge de l’anglès. 

 

 Quina diferència hi ha entre l’IELTS i els coneguts exàmens de Cambridge i l’Aptis? 

L’IELTS és un examen multinivell que pot identificar en quin punt estàs dins d’una línia contínua, 

que va de 0 a 9. Això et permet comparar el teu nivell d’un any a l’altre i et serveix per mesurar el 

nivell que tens en cadascuna de les destreses lingüístiques. Els exàmens de Cambridge, en canvi, 

estan més enfocats a demostrar si has aconseguit un determinat nivell. 

L’avantatge de fer l’IELTS, en comparació amb l’Aptis, és el reconeixement internacional d’aquesta 

prova. L’IELTS és un dels exàmens de referència per accedir a universitats estrangeres. També és un 

dels certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya per acreditar el nivell B2.2 de manera 

oficial. Es necessita una nota d’entre 5,5 i 6,5 per acreditar-lo. 

 

 Pagaré més per fer l’examen IELTS? 

No. El preu dels cursos d’anglès de la UAO CEU i IH Barcelona ja inclou l’examen. Veuràs que els 

nostres preus estan en la línia dels de les altres escoles d’anglès de qualitat. Aquests altres centres, en 

canvi, no ofereixen l’opció de fer l’IELTS.  

 

 Per fer l’examen IELTS, he d’estudiar més? 

No, no has d’estudiar més. La idea és que facis aquest examen al final de cada curs Premium English i, 

si fas més d’un curs amb nosaltres, et familiaritzaràs amb aquesta prova sense necessitat de practicar. 

Ara bé, si vols saber com funciona l’examen IELTS, tindràs accés gratuït a materials en línia exclusius 

i d’alta qualitat perquè puguis practicar.  

També tens l’oportunitat d’apuntar-te a una Masterclass d’IELTS, en què un expert et donarà consells 

de cara a l’examen. Aquestes sessions de 90 minuts les recomanem especialment per als estudiants 

que es preparen per acreditar el nivell B2.2. D’altra banda, si has acabat el nivell A2 (pre-

intermediate), B1 (intermediate) o B2.1 (upper-intermediate), o si a l’últim IELTS vas obtenir una nota 

per sota de 5,5 punts, et recomanem una alternativa millor: la guia IH Guide to IELTS, exclusiva per 

als estudiants dels cursos Premium English. 

 

 Quantes versions d’examen IELTS hi ha? 

N’hi ha dues versions: Academic i General Training. Tant una versió com l’altra segueixen el mateix 

format: 

Listening: 30 minuts   Reading: 60 minuts   Writing: 60 minuts   Speaking: 11-14 minuts 

 

Més informació: www.ielts.org/about-the-test/test-format  

 

 Quina de les dues modalitats d’IELTS he de triar? 

L’IELTS General Training està pensat per mesurar el nivell d’anglès en contextos pràctics. En canvi, 

l’IELTS Academic es dirigeix a estudiants que vulguin cursar estudis de nivell universitari en anglès o 

sol·licitar l’ingrés en una organització professional que el demani. Durant el curs, podràs decidir amb 

el teu professor o professora quina modalitat vols fer. 

 

 Quan faré l’examen i quan en sabré els resultats? 

L’examen IELTS es farà el dissabte següent a l’últim dia del curs d’anglès, i es farà a la UAO CEU. Els 

resultats d’IELTS se solen saber al cap de 13 dies d’haver fet l’examen. 

 

http://www.ielts.org/about-the-test/test-format



