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WELCOME
Ongietorriak british
councilera!
British Councilen kultura-aukerak sortzen
ditugu 100 herrialde baino gehiagotan
hezkuntzan, gizartean, artean, zientzian
eta ingeles hizkuntzaren irakaskuntzan eta
egiaztapenean egiten dugun lanaren bidez.
Horri esker, urtero, 128 milioi pertsona
ingururekin konektatzen dugu.
Espainian, lan hori duela 75 urte baino
gehiago hasi zen eta iaz, 25.000 pertsona
baino gehiagok gugan jarri zuen bere
konfiantza ingelesa ikasteko eta 75.000k
bere maila egiaztatzeko. Gainera, 2.000
familiak gure ikastetxea den British Council
Schoolek eskaintzen duen irakaskuntzasistema elebiduna eta kulturabiduna
aukeratu zuten.
Ingeles hizkuntzaren irakaskuntza hobea
eta irismen handiagoa duena lortzeak
ere gure lana sustatzen du: horregatik,
gobernu, irakasle eta espainiar zein
britaniar hezkuntza-erakundeekin
elkarlanean aritzen gara, besteak beste,
Espainiako eta Britainia Handiko ikasleen
arteko ikasle-trukeak sustatuz.
Kultura-aukeren aldeko gure apustua
britainiar zientzialari eta artisten lanaren
zabalkundearekin osatzen da: pasa den
urtean berrogeita hamar bat jardueratan
parte hartu genuen aipatu diziplina horiek
espainiar ikusleei gerturatzeko.

KULTURA-AUKERAK
100 HERRIALDE
BAINO GEHIAGOTAN

128 MILIOI PERTSONA
KONEKTATUTA URTERO

25.000 PERTSONAK
GUGAN JARRI
ZUTEN KONFIANTZA
INGELESA IKASTEKO
ETA 75.000K
EGIAZTATZEKO

BERROGEITA HAMAR
JARDUERA BAINO
GEHIAGOTAN PARTE
HARTZEN DUGU
BRITAINIAR ZIENTZIALARI
ETA ARTISTEN LANA
ESPAINIAR PUBLIKOARI
GERTURATZEKO

Welcome to our world of English
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ZERGATIK AUKERATU BRITISH COUNCIL
ZURE SEME-ALABARENTZAT?
RNAZIOARTEKO
ERREFERENTE
Ingeles irakaskuntzan eta metodologia
pedagogikoen garapenean aitzindari gara eta
100 herrialde baino gehiagotan egiten
dugu lan.

HEZKUNTZA-SARE
BAKARRA
500.000 ikasle baino gehiago dituen
hezkuntza-sare bakarra komunitate global
batean.

ESKOLA
ESTIMULATZAILE ETA
DIBERTIGARRIAK
Eskola estimulatzaile eta dibertigarrien
aldeko apustua egiten dugu ikaskuntza
prozesuaren ezinbesteko parte bezala.
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INGURUNE SEGURUA
ETA INKLUSIBOA
Ikaskuntza-ingurune seguru eta inklusibo
bat sortzen saiatzen gara ikasleek euren
gaitasun osoa gara dezaten.

GURE
IRAKASLERIA
Gure irakasleek eta aztertzaileek esperientzia
zabala eta berariazko trebakuntza dute.

AZKEN AURRERAPEN
TEKNOLOGIKOAK
Gure zentroetan baliabide multimedia,
liburutegia eta azken aurrerapen teknologikoak
aurkituko dituzu zure ikaskuntza esperientziari
ahalik eta etekin gehien atera ahal izateko.

SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

4 ETA17
URTE

Bere udarik onena ingelesez
Uda une ezin hobea da zure seme-alabak bere zaletasunez gozatzeko, interes
berriak aurkitzeko,

Horregatik sortu dugu Summer Plus, adituek
espezifikoki diseinatutako jardueretan
oinarritutako programa ikasleek euren konfiantza
gara dezaten eta ingelesez segurtasunez
espresa daitezen ongi pasatzen duten
bitartean. Zientzia, robotika, zinema, antzerkia,
eskulanak, jarduera fisikoak edo eztabaida
proiektuetan oinarritutako ikaskuntza baten
bidez, Summer Plusek bere edukiak adin tarte
bakoitzera egokitzen ditu. Modu horretan,
ingeles hizkuntzan duten garapena
bermatzen dugu eta, aldi berean, XXI. mendeko
erroketarako prestatzen ditugu.

SUMMER PLUS EARLY YEARS
ETA PRIMARY
SUMMER PLUS LOWER SECONDARY
SUMMER PLUS UPPER SECONDARY

Summer Plusen zure seme-alabak:

Bere benetako garapena udan zehar

 Ingelesez hitz egiteko konfiantza
eskuratuko du.

Zure seme-alabak uda bere ingeles maila
hobetzeko aprobetxatzea nahi dugu, eta
horregatik, gure Summer Plus ikastaroek
hilabete oso bat eginez etekin
handiena lortzeko diseinatuta daude.
Gainera, hamabost eguneko ikastaroen
aukera ere izango duzu zuen udara
hobetu egokitu ahal izateko.

 Ingelesean izango duen garapena
nabaria izango da.
 Ondo pasatuko du proeiktuen bidez
hainbat arlo jorratuz.
 Programa trinkoan edo egun osokoan
parte hartu ahal izango du.
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS EXTRA
Zure seme-alabak Summer Pluesko murgilketa esperientzia osoaz
gozatzeko aukera izango du zure esku jartzen ditugun zerbitzu ezberdinen
bidez. Konbinatu zure seme-alabaren beharren eta zentro bakoitzaren
eskaintzaren arabera.

Gosaria:

Bazkaria:

Summer Plus
jarduerak hasi
baino lehen.

Bazkari elikagarria
etxera bueltatu
baino lehen.

Denbora gehiago:
jokoak eta jarduerak
ingelesez zentroan
denbora gehiago
ematea behar duten
horientzat.

Non aurki dezakezu...
Zentroak

Summer Plus Extra

Madril
Somosaguas

Autobus zerbitzua:

Bartzelona

aldez aurretik
zehaztutako hainbat
puntutan.

Bilbo
Palma
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SUMMER PLUS

Summer Plus Primary Extra egun baten adibidea
ORDUA

JARDUERA

7:30/08:0009:00

BREAKFAST CLUB. Gosari on bat eguna ondo hasteko.

09:00-10:05

DISCOVER. Energiaren inguruko hainbat gauza ikasiko dituzte eta energia
hidroelektrikoaren inguruko proiektu bat garatuko dute.

10:05-10:15

BREAK

10:15-11:20

MOVE. Kirolak, jokoak edo joga saioak talde dinamikekin ingelesa praktikatzen
jarraitzeko.

11:20-11:40

BREAK. Guk emango diegun hamaiketakoarekin.

11:40-12:45

CREATE. Energiarekin jarraituko dugu. Hiri-paisaia baten sorkuntza birziklatutako
materialekin.

12:55-14:00

INVENT. Ikasleek euren robota eraiki eta programatuko dute.

14:00-15:00

LUNCH CLUB. Bazkari gozo-gozoa.

15:00-16:00

ACTIVITY TIME. Taldekako jarduerak ingeles hizkuntzaren alderdi gehiago ikasteko.

16:00-17:00

RELAX AND REFLECT IN ENGLISH. Irakurketa eta proiektu artistikoa taldeka.

Ordena eta jarduera motak zentroaren baitan alda daitezke.
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

EARLY YEARS Y PRIMARY

4 ETA11
URTE

Euren ikaskuntzaren protagonista
Summer Plus Early Years-en eta Primary-n gure ikasleek udaz gozatuko dute
euren ingeles mailan aurrera egiten duten bitartean esperientzia berriekin
gozatuz. Arretaz programatutako helburu linguistikoak dituzten edukien
bidez, ingelesa modu naturalean bereganatzea lortzen dugu eta, aldi berean,
esparru guztietan ondo pasatzen dute: discover, imagine, create, invent
eta move.

Discover
Adin bakoitzera egokitutako zientzia.
Txikienek material desberdinak lantzen
probatuko dute eta helduagoak direnek,
berriz, esperimentuak eta ikerketaproiektuak egingo dituzte.

Imagine
Euren irudimena landuko dute
irakurketekin eta ipuinkontalariekin, hiztegi eta
gramatika berria sartzeko eta
bereganatzeko.
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SUMMER PLUS

Invent
Bere lehen urratsak robotikarekin non
programatzen hasiko diren. Helduenek
Micro:bit® mikro-ordenagailuen
hezkuntza-ekimenarekin egingo dute lan.

Create
Antzerkia ingelesez konfiantzaz
espresa daitezen eta eskulanak haien
sormena gara dezaten.

Move
Yoga, dantzak eta bestelako zentzumenanitzeko jarduera fisikoak haien
bizkortasuna hobetzeko eta ingelesez hitz
egiteko duten konfiantza sustatzeko taldean
lan egiten duten bitartean.

Non aurki dezakezu...
Zentroak

Summer Plus Primary
Trinkoa

Extra

Summer Plus Early Years
Trinkoa

Extra

Madril
Somosaguas
Bartzelona
Bilbo
Palma
Valentzia
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

12 ETA14

LOWER SECONDARY

URTE

Euren ingelesa aktibatzen udan zehar
Summer Plus Lower Secondaryn gure ikasleek haien ingeles mailan aurrera
egiteko pentsatutako programa batez gozatuko dute eta, aldi berean, ondo
pasatuko dute eta gatazkak konpontzeko gaitasuna garatuko dute hainbat
esparrutan egingo dituzten jarduerekin:

Invent

Discover

Programazioa
menperatzen
ikasiko dute
Micro:bit®
hezkuntzaekimenarekin lan
eginez.

Ikerketa proiektuak non elkarlanean
arituko diren hainbat gai jorratzen.
Modu horretan, ingelesez modu
naturalea espresatzea lortzen dugu
eta, aldi berean, taldean lan egiteko
gaitasuna sustatzea eta testuinguru
motibatzaile batean hiztegi eta
gramatika berria ikastea lortzen dugu.

Create
Ikasleak zinema eta
antzerki aktore eta
zuzendari bilakatuko
dira eta filme edo
antzezlan bat idazteko,
zuzentzeko eta
antzezteko aukera
izango dute, baina,
noski, jatorrizko
bertsioan.

10

SUMMER PLUS

Think
Eztabaida eta aurkezpenen bidez ingelesa
praktikatuko dute eta, aldi berean, jendeaurrean
ingelesez eta konfiantzaz hitz egiteko
gaitasuna sustatuko dugu. Gainera, haien
pentsamendu kritikoa garatuko dute,
zalantzarik gabe, XXI. mendean mugitzeko beste
baliabide ezinbesteko bat.

Move

Language Lab

Jarduera fisikoa talde
lanaren bidez asteko
erronkekin, lehiaketekin edo
ginkanekin, ingelesa batbatean erabiltzeko.

Jokoak eta jarduerak
beste esparruetan
ikasitako ingelesa
finkatzeko.

Non aurki
dezakezu...

Zentroak

Summer Plus Lower Secondary
Trinkoa

Extra

Madril
Somosaguas
Las Rozas
Bartzelona
Bilbo
Palma
Valentzia
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SUMMER PLUS

SUMMER PLUS

UPPER SECONDARY

15 ETA17
URTE

Etorkizunerako prestatzen udan zehar
Gure Summer Plus Upper Secondary programak gure ikasleei linguistikoki
aberasgarria den esperientzia eskaintzen die. Horri esker, euren ingelesa
hobetu ahal izango dute eta haien pentsamendu kritikoan, sormenean eta
gatazkak konpontzeko gaitasunean aurrera egingo dute. Hainbat arlotan
jorratzen diren proiektuen bidez, ingurune globalerako eta lehiakorrerako
prestatuko dituzten gaitasunak eta interesak garatu ahal izango dituzte.

Secondary Pluseko saioekin,
zure seme-alabak ingelesez
espresatzeko gaitasuna hobetuko
du hainbat jardueren bidez. Gainera,
bere irakaslearekin batera, bere
garapenaren inguruan hausnartuko
dute modu zehatzean, eta horrek,
haien ikaskuntza sustatzeko
moduaren inguruko ikuspegi garbia
emango die.

Micro:Bit ®
BBCk diseinatutako hezkuntza-ekimen
honekin gure ikasleek micro-ordenagailu
horiekin programatzen ikasiko dute.

Proiektuen garapena
Unitate bakoitzerako berariazko
proiektuen bidez, adibidez, antzezlanak
edo filmak, ingelesezko elkarrekintza
sustatuko dugu ikasleen espresio
eta gatazkak konpontzeko gaitasuna
sustatzeko.
12

SUMMER PLUS

Language Lab
Saio horietan, gure ikasleek
hizkuntza bereganatzeko aukeran
zentratuko dira, testuinguru zehatz
batean, eta euren gramatika,
hiztegia eta ahoskera hobetu ahal
izango dute. Ikuspegi komunikatibo
baten bidez, eta eginkizunak landuz,
ikasleek eskoletan ikasitako ingelesa
finkatzea lortzen dugu.

The Global Citizen Project
Ikasleak ingelesez garatuko den goibilera baten simulazioaren protagonista
izango dira. Bertan, kulturarteko gaien
inguruko eztabaidak plazaratuko dira
eta ikasleek euren artean negoziatu eta
arazo globalei irtenbidea eman beharko
diete. Modu horretan, XXI. menderako
ezinbestekoak diren gaitasunak
garatuko dituzte.

Non aurki
dezakezu...

Zentroak

Summer Plus Upper Secondary
Trinkoa

Extra

Madril Teaching Centre
Somosaguas
Las Rozas
Bartzelona
Bilbo
Palma
Valentzia
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ENGLISH LAB

ENGLISH LAB

12 ETA17
URTE

Ikastaro laburrak hizkuntzara bideratuta
Gure alternatiba euren ingeles mailari bultzada bat eman nahi dioten ikasleentzat,
epe motzera oso helburu zehatzekin. Ikastaro labur horiek, modu zehatzagoan,
gramatika eta hiztegian eta mintzamenean eta idazmenean zentratzen
dira eta egokiak dira ikasleak ikasturte hasiera baino lehen bere emaitza
akademikoak hobetu behar dituenean, adibidez, azterketa bat gainditu, ingeles
maila altuagoa duen ikastetxe batera joan edo atzerrira joan ikasturte bat egitera.
Non aurki dezakezu...
Zentroak
Madril
Somosaguas
Alcobendas
Las Rozas
Bartzelona
Bilbo
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English Lab

English Lab-en zure seme-alabak:
 ere ingeles hizkuntzako ezagutza
 B
sendotu eta finkatuko du.
 Z
 ailegitzat dituen hizkuntzaren
esparruak praktikan jarria ahal
izango ditu.

CAMBRIDGE AZTERKETEN PRESTAKETA

CAMBRIDGE AZTERKETEN
PRESTAKETA

12 ETA17
URTE

Aukerarik onena zure ingeles-maila egiaztatzeko udan zehar
Urtero 75.000 pertsona baino
gehiagori euren ingeles-maila
egiaztatzeko laguntzen dugun
gure esperientzia zabalak ikuspegi

Non aurki dezakezu...
Zentroak
Madril
Somosaguas
Alcobendas
Bartzelona
Bilbo
Palma
Valentzia

Cambridge azterketen
prestaketa

bakarra eskaintzen digu Cambridge
azterketak prestatzeko ikastaroak
eskaintzeko eta horiekin, arrakastarako
zure aukerak maximizatzeko.

Cambridge Prestaketa ikastaroetan
zure seme-alabak:
 Uda aprobetxatuko du bere ingeles-maila
egiaztatzeko.
 A
 zterketarako teknikak arrakastaz garatuko
ditu.
 C
 ambridgeko aditu batek irakatsitako
masterclass bat jasoko du aholku
interesgarriekin.
 Azterketa-simulazio bat egingo du benetako
azterketaren baldintza berberetan.
 L
 earnEnglish Exams online plataformarako
sarbidea lortuko du etxean praktikatzeko.
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GURE ZENTROAK
BRITISH COUNCIL
SOMOSAGUAS
SOMOSAGUASEKO GURE
ZENTROAK BERE JARDUERA
BRITISH COUNCIL SCHOOL
ENTZUTETSUAN GARATZEN DU
ETA, ONDORIOZ, HEZKUNTZAINSTALAZIO ONENAK DITU
Berdegune zabalak, kirol-instalazioak,
“Británico”aren antzeztokia, gure
liburutegiak, ordenagailu-aretoak,
sukaldatzen ikasteko instalazioak
eta askoz gehiago gure ikasleek uda
honetan primarako esperientza bizi
dezaten.

British Council Barcelona

British Council Valencia

Escola Augustarekin dugun hitzarmenari esker,
gure ikasle gazteenek horien instalioetaz baliatu
ahal izango dute. Bitartean, gure ikasle helduenek
bere gaitasun guztia garatuko dute Amigó kaleko
gure zentro berrian.

Valentziako gure egoitza eraberrituak, Maristas
Ikastetxearekin batera, ingeles hizkuntzaren
eta britainiar kulturaren irakaskuntza haur eta
nerabeen eskura jarriko du uda honetan. Bertako
instalazioez aprobetxatuko dira Summer Plus eta
azterketak prestatzeko programen bidez.

British Council Bilbao
Lehendakari Agirre etorbideko gure zentroak
Upper Secondary mailako ikasleak jasoko
ditu uda honetan. La Salle Ikastetxearekin
dugun hitzarmenari esker, Primary eta Lower
Secondaryko gure ikasleek primerako instalazioez
aprobetxatuko dira Summer Plus-i etekin handiena
ateratzeko.
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BRITISH COUNCIL
MADRID
BRITISH COUNCIL ESPAÑAKO
EGOITZA NAGUSIA, GURE
CAMPUSA TOKI EGOKIA
DA HAURREK EUREN UDA
IKASTAROEZ GOZATZEKO
MADRILGO ERDIGUNEAN
Etor zaitez gure instalazio modernoak
ezagutzera. Hainbat garraiobide publiko
erabil ditzakezu bertara iristeko eta zure
seme-alabak duen ingeles-maila doan
ezagutzeko aukera ere izan dezakezu.

British Council Alcobendas

British Council Palma

Gure Alcobendaseko zentroa irtenbide perfektua
da Madrilgo iparraldean British Council
hezkuntza bilatzen ari diren horientzat. Etor zaitez
Secondaryko ikasleentzat Azterketak Prestatzeko
eta English Lab gure ikastaroak ezagutzera.

Palmako gure zentroak, ingeles eskolak eskaintzeaz
gain, aukera ematen die milaka pertsonei bere
ingeles-maila egiaztatzeko.

British Council Las Rozas
Las Rozaseko Centro de la Juventudeko eraikin
berrian kokatuta, gure zentroak hezkuntzairtenbideak eskaintzen ditu Secondaryko ikasleek
udaz goza dezaten ingelesa ikasten duten
bitartean.

Gure zentro guztien helbideak eta harremanetarako datuak liburuxka
honen azken orrialdean azaltzen dira.
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ONGIZATEA ETA BALOREAK, EZINBESTEKOAK
GURE HEZKUNTZA-ESPERIENTZIAN
URTERO, 200.000 ADINGABE INGURUREKIN EGITEN DUGU LAN GURE
ESKOLETAN, INGELES AZTERKETETAN ETA ESTATUAN ZEHAR ANTOLATZEN
DITUGUN JARDUERETAN. HAIEKIKO ZEIN HAIEN FAMILIEKIKO GURE
EZIN LAGAZKO KONPROMISOA DA EUREN ONGIZATEA BERMATZEA ETA
MUNDUAREN IKUSPEGI BETEN PARTEDUN EGITEA, NON ANIZTASUNA,
BERDINTASUNA ETA INKLUSIOA EZINBESTEKO BALOREAK DIREN.
 Z
 ero tolerantzia dugu edozein haurabusuaren aurrean. Urtero, gure adituen
taldeak indibidualizatutako ekintza-planak
garatzen ditu zentro bakoitzaren beharrei
erantzuteko eta, horrela, konpromiso hori
betetzen dela bermatzeko. Gainera, barne
auditoretzak egiten ditugu ezarritako
neurrien eraginkortasuna ziurtatzeko.
 G
 ure ikasleen ongizatea eta segurtasuna
zaintzeaz gain, errespetu eta
bizikidetasun ingurune bat sustatzen
dugu. Gainera, gure metodologiak ikasleen
garapen-etapa ezberdinetara
egokitzen dira.
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 Ikasleen eta haien familien parte-harztea
oso garrantzitsutzat jotzen dugu. Urtero,
gure saio-informatiboen eskaintza
zabaltzen dugu jarrera oldarkorretatik eta
desafiatzaileetatik erator daitezkeen arriskuen
eta Internet edo aplikazio mugikorren
erabileraren inguruan eztabaidatzeko.
 A
 niztasunaren aintzatespena, kudeaketa
eta sustapena dira gure Berdintasun,
Aniztasun eta Inklusio Politikaren oinarri
eta horiek gure ingeles eskola guztietan
islatzen dira. Gure irakasleek tolerantzia,
errespetua eta erresilentzia belazako
baloretan hezitzen dute.

ORDAINKETA AUKERAK
BRITISH COUNCILEN FAMILIA
GUZTIEK EUREN SEME-ALABEI ONENA
ESKAINTZEKO AUKERA IZATEA NAHI
DUGU ETA, HORREGATIK, HAINBAT
DESKONTU ETA ORDAINKETA AUKERA
ESKAINTZEN DITUGU.
BRITISH COUNCILEN FAMILIA GUZTIEK EUREN
SEME-ALABEI ONENA ESKAINTZEKO AUKERA
IZATEA NAHI DUGU ETA, HORREGATIK,
HAINBAT DESKONTU ETA ORDAINKETA AUKERA
ESKAINTZEN DITUGU.

ETOR ZAITEZ GU EZAGUTZERA
EZAGUTU ZURE SEME-ALABEK INGLESA GUREKIN IKASTEAK
DITUEN ABANTAILAK
Bisitatu gure webgunea, erreserbatu
hitzordua zure zentroan eta zure semealabak zortzi urte edo gehiago baditu
doako mailaketa-proba bat egingo
diogu. Ingeles hizkuntzaren irakaskuntzan
aditua den irakasle batek arreta egingo
dizue eta elkarrekin zure seme-alabaren

beharretara hobekien egokitzen diren
ikastaroak eta zerbitzuak aztertuko dituzue
doan.

Gure zentro guztien helbideak eta
harremanetarako datuak liburuxka
honen azken orrialdean azaltzen dira.
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GURE ZENTROAK UDAN ZEHAR
MADRIL

BARTZELONA

MALLORCAKO PALMA

British Council Madrid
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid
91 337 35 93
cursos.madrid@britishcouncil.es

British Council Barcelona
c/ Amigó, 74 y 83
08021 Barcelona
93 241 97 00
cursos.barcelona@britishcouncil.es

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca
97 112 23 88
palma@britishcouncil.es

BILBO

VALENTZIA

British Council Bilbao
Lehendakari Agirre Et., 29-2
48014 Bilbao
94 476 36 50
bilbao@britishcouncil.es

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia
96 339 29 80
valencia@britishcouncil.es

British Council Alcobendas
c/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas
91 659 28 79
alcobendas@britishcouncil.es
British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de Retamar, 8
28232 Las Rozas
91 636 18 64
lasrozas@britishcouncil.es
British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 36
somosaguas@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

