
  
 

Arazonia Barcelona, S.L. s’uneix a 
English Attack! per revolucionar 

l’aprenentatge de l’anglès a Espanya.  
 

Arazonia Barcelona, S.L. serà la responsable de la 
introducció d’un nou model d’aprenentatge d’idiomes a 
Espanya què ofereix clips de pel.lícules, música i jocs dins 
d’una xarxa social internacional.  
 
 
Barcelona, 1 de febrer de 2011: Entertainment Learning SAS, l’empresa pionera en 
educació a través de l’entreteniment, ha anunciat la seva associació amb Arazonia Barcelona, 
S.L. avui per a la posada en marxa, comercialització i desenvolupament empresarial del seu 
servei insignia d’aprenentatge d’idiomes, English Attack ! a Espanya.  
 
El llançament de la versió d’English Attack ! per a Espanya, està previst es faci a principis de la 
primavera de 2011, la qual permetrà als estudiants d’anglès a Espanya l’elecció entre una 
interfície en anglès per al servei en línia innovador, i una versió amb navegació, textos 
d’ajuda, tutorials, un diccionari i d’altres recursos, tant en espanyol com en català, que 
permetrà un accés més fàcil a l’aproximació pedagògica única del lloc web, per a aquells 
alumnes que es trobin en un nivell inicial d’anglès.  
 
Afirma Paul Maglione, Co-fundador d’Entertainment Learning :  
 
“Hem entrevistat a molts socis potencials per a Espanya i finalment hem trobat allò que 
buscàvem a Arazonia Barcelona, S.L. Tenim el convenciment que estàn ben situats per crear el 
màrqueting adient, programes de comunicació i iniciatives comercials, així com relacions 
properes amb els mestres, escoles, universitats, acadèmies d’idiomes i empreses, que 
aportaràn a English Attack ! el paper de jugador principal dins l’ampli i dinàmic sector de 
l’aprenentatge  de l’anglès a Espanya."  
 
Afirma Xavier Prats, CEO d’Arazonia Barcelona, S.L.:  
 
“Des de la seva creació, Play&Learn Multimedia s’ha situat com una de les empreses 
capdavanteres en el camp de l’educació gràcies a una acurada selecció de productes 
provinents de les editorials internacionals més prestigioses. En el nostre constant afany de 
recerca del millor producte hem trobat English Attack! una nova i estudiada fórmula, tant per a 
adolescents com per a adults, d’aprendre l’anglès, basada en els principis de l’aprenentatge a 
través de l’entreteniment. Sense cap dubte English Attack! marca un abans i un després en 
l’aprenentatge de l’anglès i és la millor proposta en educació que he vist en molt de temps.” 
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Sobre Entertainment Learning:  
 
Creada per especialistes procedents del sector dels medis de comunicació i de l’entreteniment, 
Entertainment Learning trasllada la força de l’entreteniment digital a l’aprenentatge 
posicionant-se així dins el mercat internacional de la formació amb English Attack !, una visió 
innovadora basada en la neurociència cognitiva i en l’ús dels medis de comunicació i que 
utilitza els conceptes d’aprenentatge que es deriven d’aquests i dels videojocs. Els seus 
fundadors, Paul Maglione i Frederic Tibout, són oradors habituals en esdeveniments i 
conferències, a nivell mundial, sobre l’ensenyament de la llengua anglesa.  
 
Lloc Web (versió beta) : www.english-attack.com  
 
Contacte :  media.espana@english-attack.com  
 
Sobre Arazonia Barcelona S.L.  
 
Fundada l’any 2005 sota la marca comercial de Play & Learn Multimedia, Arazonia Barcelona 
s’ha posicionat com l’editorial multimèdia espanyola amb el catàleg més ampli de software 
educatiu y de referència en llengua espanyola. 

El nostre objectiu és continuar editant i distribuint continguts que destaquin per la seva 
originalitat, la seva alta qualitat i que la seva finalitat sigui l’aprenentatge mitjançant 
l’entreteniment dins un entorn que afavoreix la comprensió i proporciona un major sentit de 
participació. 

Actualment Arazonia compta amb oficines a Espanya i a Mèxic donant cobertura a gran part 
del territori hispà. 

 
Lloc Web : www.playlearnmultimedia.com 
 
Contacte : Cristina Galli 
                cristina@english-attack.com 
       +34 933 517 476 


