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SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR

Estimat amic:
Benvingut al British Council! A través d’aquestes
pàgines et convidem a acompanyar-nos en el nostre
viatge cultural i educatiu. Avui, igual que quan vam
començar fa 80 anys, seguim apassionant-nos
per la integració de cultures i per l’intercanvi de
coneixements i experiències entre ciutadans d’arreu
del món.
Estem vivint un procés de canvi constant en què és
fonamental adaptar-nos a la nova realitat, no només
per mantenir els llaços ja existents entre les nostres
cultures sinó també per reforçar-los. Tenim molt per
aprendre els uns dels altres, i aquesta diversitat és
la que ens fa forts. Per tot això, ara més que mai,
m’agradaria reiterar els nostre compromís amb tots
els països en què estem presents i, naturalment, en
particular amb Espanya.
Com veuràs en aquestes pàgines, liderem una gran
varietat de projectes i participem en molts d’altres. Per
exemple, treballem amb persones de totes les edats
que desitgen millorar o acreditar el seu nivell d’anglès
o oferir als seus fills una educació bicultural i bilingüe
al British Council School. Però, a més, promovem
concerts, exposicions, conferències de temes
científics, certàmens…
En els propers mesos seguirem intensificant el
nostre suport a la comunitat educativa per al
desenvolupament de l’educació bilingüe, impulsarem

la creativitat de les dones a la indústria musical i
alimentarem els somnis de les noves generacions
amb projectes com Future News Worldwide i la Beca
IELTS.
Descobreix les opcions que tenim per a tothom,
també per a tu. Si encara no has participat a cap dels
nostres projectes, t’animo encaridament a fer-ho. Ens
encantaria conèixer-te!
Una salutació afectuosa,
Andy Mackay
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CURSOS
D’ANGLÈS: UNA
EXPERIÈNCIA
D’APRENENTATGE
PERSONALITZADA

Portem gairebé vuit dècades
ensenyant anglès a tot el món
i desenvolupant fórmules per
millorar cada dia en tot allò que
fem. Fruit d’això, i d’escoltar les
necessitats dels nostres clients,
hem arribat a una conclusió:
els alumnes són el centre de
l’experiència d’aprenentatge.
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Per aquest motiu estem renovant els nostres cursos
d’anglès per crear programes amb materials didàctics
propis i una estructura flexible i adaptada a l’estil de vida,
els interessos i les necessitats pedagògiques de cada
nivell i edat.
LA NOSTRA FÓRMULA PER A ADULTS
Apostem per un aprenentatge autònom en què els
estudiants planifiquen el seu progrés en funció dels seus
objectius, interessos i temps disponible. Aquests són els
ingredients de la nostra recepta feta a mida:
z Nombre d’hores. Els nostres cursos consten de mòduls
independents de 30 hores, que permeten triar cada
trimestre el temps que els estudiants desitgen dedicar a
l’anglès.
z Àrees temàtiques. Cada mòdul funciona de forma
complementària perquè els alumnes treballin totes
les destreses lingüístiques (expressió oral i escrita i
comprensió oral i lectora), a través de diferents temes i
activitats.
z Progrés personalitzat. Amb el suport dels professors,
contribuïm a impulsar o reforçar l’aprenentatge dels
nostres estudiants perquè el resultat sigui complir els
seus objectius i optimitzar la seva experiència.
PRIMARY PLUS: UN APRENENTATGE INTEGRAL EN ANGLÈS
Els nens i joves de 2 a 18 anys són els protagonistes del
nostre mètode d’ensenyament, que utilitza la comunicació
i la realització d’activitats perquè els alumnes d’infantil,
primària i secundària desenvolupin tot el seu potencial en
anglès. Avui et convidem a descobrir Primary Plus, una de
les nostres principals novetats de cara al curs 2018-2019.
El període comprès entre els 6 i els 11 anys de la
vida d’un infant és una etapa clau en què completa el
desenvolupament de les seves habilitats i configura una
imatge nítida de si mateix i del món que l’envolta. Amb els

cursos Primary Plus, dissenyats pels nostres experts en
educació, contribuïm a la seva evolució física, intel·lectual
i social a través de l’aprenentatge de l’anglès.
Les classes del programa són interactives i es basen
en tasques que fan servir la comunicació i els jocs per
estimular la lògica, la creativitat, el pensament crític, el
civisme i la capacitat de lideratge i de treball en equip
dels estudiants.
Els pares són també una peça clau de Primary Plus:
gràcies a les recomanacions incloses en els informes, a
les activitats i a les reunions periòdiques, són testimonis
de l’aprenentatge dels seus fills i poden estimular-los a
casa.
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AMPLIA ELS TEUS HORITZONS AMB LA
NOSTRA OFERTA D’EXÀMENS
La certificació del nivell d’anglès continua tenint una gran rellevància com
a conseqüència de la globalització del mercat laboral, la popularització de
beques com Erasmus+ i el nombre creixent de requeriments lingüístics
per finalitzar els estudis de grau, accedir als de postgrau o exercir com a
professor en els cicles d’educació obligatòria.
Al British Council som agents actius en aquest
camp i col·laborem amb nombroses institucions per
oferir els exàmens més reconeguts internacionalment.
Pren nota dels certificats que pots aconseguir amb
nosaltres:

z Aptis. Celebrem el cinquè aniversari de la nostra prova
multinivell per ordinador, que ja és reconeguda per
la majoria de les comunitats autònomes així com
institucions com la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE). L’Aptis gaudeix d’una
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gran acceptació, no només pel seu
innovador disseny, sinó també per la
seva assequibilitat econòmica i la seva
agilitat: el candidat obté els resultats
en un màxim de 72 hores.
z IELTS. L’International English
Language Testing System, del
qual som orgullosos copropietaris,
compta amb més de tres milions de
candidats cada any i el suport de
10 000 organitzacions. L’IELTS és el
requisit imprescindible per accedir a
universitats de tot el món i resoldre
tràmits migratoris per a l’obtenció de
visats a països com Austràlia, Canadà
o els Estats Units.
z Cambridge Assessment English. Les
titulacions d’aquesta universitat estan
dissenyades per certificar l’anglès
de manera efectiva, gratificant i
entretinguda. A més de ser el centre
examinador de Cambridge amb
més experiència, hem desenvolupat
addvantage, el nostre programa de
fidelització per a centres d’idiomes,
escoles i institucions, amb beneficis
per als nostres socis, els seus
candidats i professors.
A més d’aquestes certificacions,
oferim exàmens per a un gran nombre
d’universitats, institucions i associacions
britàniques, com l’Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA),
el Chartered Institute of Linguistics
(CIOL) o el Chartered Institute of
Marketing (CIM). Si estàs estudiant en
una universitat britànica i tens l’opció de
triar la teva seu examinadora, sol·licita
presentar-te a la prova en un dels
nostres centres.

DONEM SUPORT ALS TEUS ESTUDIS SUPERIORS EN ANGLÈS. El Premi IELTS
Espanya ja va per la quarta edició. Amb ell fem realitat els plans de futur
de les persones que inicien un grau o postgrau en anglès, ja sigui a casa
nostra o a l’estranger. Aquest any l’ha rebut en Leonel Virosta, que ha
aconseguit 10 000 euros per realitzar un grau de biologia a Manchester.
Consulta las bases del programa a la nostra web:
www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca
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BRITISH COUNCIL
SCHOOL: 78 ANYS
A L’AVANTGUARDA
DE L’ENSENYAMENT
Prop de 2.000 famílies confien
cada any en el model bicultural i
bilingüe del Col·legi Britànic per a
l’educació dels seus fills.

El Bilingual Baby Club és una activitat dissenyada perquè els pares gaudeixin
amb els seus fills d’una activitat estimulant i divertida. © British Council

La seva sòlida educació en valors, el seu tarannà
innovador, l’excel·lència acadèmica i la voluntat d’establir
vincles que transcendeixin més enllà de l’etapa escolar
són alguns dels factors que expliquen la seva irreprotxable
reputació. Aquestes són les seves claus per als pròxims
mesos:
z Wellbeing Hub. Trobades que reuneixen professionals
dedicats a la protecció de la infància i professors, pares i
alumnes per afavorir el coneixement, el diàleg i la reflexió.
Pretenen donar resposta als interrogants que una
inadequada gestió de les emocions en els menors pot
plantejar als centres, a les famílies i als mateixos joves.
z Bilingual Baby Club. El seu objectiu és fomentar el
bilingüisme (espanyol - anglès) en famílies amb nadons

d’entre 14 i 36 mesos, a través de la realització de rutines i
activitats que afavoreixen l’assimilació de les dues llengües.
z Innovació educativa. Després de l’èxit aconseguit pel
Hackathon i el Musicathon, el British Council School
prepara un nou cap de setmana educatiu perquè els
seus alumnes descobreixin disciplines professionals
emergents i desenvolupin un projecte grupal que
promogui el respecte entre companys.
z Excel·lència educativa. Els estudiants del batxillerat
bilingüe (BiBac®) del British Council School destaquen
cada any en els exàmens IGCSE/International GCSE i
EvAU. Per tal de seguir fent possible aquests resultats i
facilitar la comprensió dels canvis que ha suposat el pas
de la PAU a l’EvAU, el centre estrenarà una campanya
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El productor Carlos Jean va col·laborar amb un centenar d’alumnes al Musicathon per produir una cançó contra l’abús infantil.
© David Suárez | British Council

d’orientació laboral adreçada als seus alumnes de
batxillerat.
z Compromís amb el seu futur laboral. Fa
deu anys que el programa Workshadowing del
Col·legi Britànic ajuda els joves a entendre en què
consisteix la professió a la qual volen dedicar-se,
observant en el seu lloc de treball els pares que
col·laboren en el projecte. Igualment, la primera
Fira de l’Ocupabilitat tindrà com a objectiu orientar
els estudiants i ajudar-los a conèixer les professions
en alça.
L’aposta per un ensenyament adaptat a les
necessitats del mercat laboral es completa amb la
seva participació en l’Aliança per a la FP Dual, que

ofereix una experiència de treball real a estudiants
de Formació Professional.
z Vincles que perduren. No tots els centres
educatius poden presumir de comptar amb
una sòlida comunitat en què els seus antics
treballadors i alumnes mantenen el contacte amb
els seus companys i coneixen altres persones
amb qui comparteixen interessos. Les societats
del British Council School i la festa anual d’antics
alumnes són les iniciatives més destacades dins
d’aquesta àrea.
Si vols seguir descobrint més coses sobre el
nostre col·legi, visita’ns a
www.britishcouncilschool.es.
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Més de 900 docents van començar el nou curs aprenent i compartint experiències a les nostres conferències Teaching for Success, celebrades a cinc ciutats.
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COMPROMESOS
AMB UN
ENSENYAMENT DE
QUALITAT
La nostra tasca en el terreny
educatiu es basa en la
investigació, el debat, la
consultoria i la formació.

A través d’aquests eixos promovem un millor coneixement
de l’estat de l’ensenyament de l’anglès i a través de
l’anglès a Espanya, debatem amb els professionals i els
responsables de les polítiques educatives sobre les mesures
que cal emprendre, i treballem amb els mateixos centres
i els professors per integrar a l’aula les metodologies més
innovadores.
NUESTROS PROYECTOS
z Investigació. Aquest any presentarem les conclusions de
l’estudi Influència de la política educativa del centre en
l’ensenyament bilingüe a Espanya, desenvolupat per la
Universitat de Granada per seguir afavorint el coneixement
sobre el bilingüisme a Espanya. A més, en col·laboració
amb l’Ambaixada Britànica, donarem a conèixer un altre
estudi, L’anglès com a mitjà d’instrucció. Percepcions del
professorat de les universitats públiques a Madrid.

© Kritchanut | iStock
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Et preocupa la teva
formació contínua
com a professor?
Si hi ha un camp en el qual es manifesta
especialment el nostre compromís amb
un ensenyament de qualitat és el del
suport i la formació dels docents. A la
nostra pàgina web TeachingEnglish no
només t’oferim cursos d’especialització,
articles i materials per planificar les
teves classes amb alumnes de totes les
edats i nivells d’anglès, sinó que també
pots conèixer quines són les teves
competències professionals gràcies a la
nostra eina d’autoavaluació per planificar
el teu aprenentatge al voltant de les 12
pràctiques recollides en el nostre marc de
formació Teaching for Success.
z Debat. El 72,5% dels joves de 15 anys de la Comunitat de
Madrid tenen un nivell d’anglès comprès entre un B1 i un
C1, tal com revela el nostre estudi English Impact. El 2018
compartirem amb els desenvolupadors de polítiques i la
comunitat educativa els resultats d’aquest estudi sobre les
competències lingüístiques dels joves i la seva motivació
per aprendre l’idioma, per tal de promoure mesures que
s’adaptin a les necessitats de les noves generacions.
z Consultoria i formació. Seguim treballant amb el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, en el Programa Bilingüe, i també
amb les comunitats autònomes, per tal de proporcionar
assessorament i formació per al desenvolupament de
currículums que integrin assignatures en anglès i en castellà.
Pel que fa a la col·laboració amb les universitats, contribuïm
a la millora dels programes d’ensenyament en anglès a
través de diverses accions, com la formació metodològica
dels seus professors.

La nostra proposta per als professors
d’anglès a Espanya es completa amb el
programa de conferències presencials
que celebrem cada any a cinc ciutats i
amb les nostres aplicacions i cursos en
línia mitjançant la plataforma FutureLearn.
A tots ells s’hi promou el coneixement
i l’intercanvi d’experiències en una
comunitat global.
Descobreix més oportunitats
per seguir creixent com a docent
subscrivint-te al nostre butlletí
d’ensenyament de l’anglès: www.
britishcouncil.es/sobre-nosotros/
newsletter.
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DESTINACIÓ
EDUCATIVA:
EL REGNE UNIT
Amb un creixement de gairebé un
25% en els últims tres anys, el Regne
Unit és la destinació predilecta per
als joves que busquen universitat i
oportunitats a l’estranger.
El seu excel·lent posicionament en els rànquings, prestigi,
metodologia d’ensenyament i altíssim perfil investigador,
així com l’elevada ocupabilitat dels seus titulats, van atreure
el curs 2016-2017 més de 12.000 universitaris espanyols,
sense comptar els estudiants Erasmus.
Vols estar al dia sobre totes les novetats sobre
educació britànica? Visita study-uk.britishcouncil.org i
participa en els nostres esdeveniments.
DESCOBREIX LES NOSTRES ACTIVITATS
z Fires Study UK: congreguen les 40 universitats
britàniques més destacades perquè puguis conèixer-les i
aclarir els teus dubtes en els nostres tallers gratuïts.
OCTUBRE

MADRID | BARCELONA

z Saló Futura: de visita obligada si busques un màster o un
postgrau i necessites inspiració o lligar caps abans de
prendre la teva decisió.
MARÇ

BARCELONA

z Xerrades educatives: més d’una trentena de sessions
informatives a col·legis per despertar l’interès
dels escolars per una experiència acadèmica
internacional.

z Going Global: la nostra conferència internacional reuneix
cada any prop de 1.000 representants d’universitats
de tot el món que marquen el full de ruta de l’educació
superior a nivell global.
MAIG

DIFERENTS PAÏSOS

z Acreditació dels col·legis britànics a Espanya perquè
el currículum que imparteixen compleixi els estàndards
de qualitat exigits per les autoritats educatives.
z Certificació de l’autenticitat de les titulacions
britàniques de Formació Professional que ofereixen els
centres espanyols.
Si tens dubtes sobre què estudiar al Regne Unit, aspectes
pràctics, etc., escriu-nos a education@britishcouncil.es.
Estarem encantats d’ajudar-te!
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Sa Majestat la Reina
Letizia va assistir a la
final de Famelab Espanya
2017, en què es va
proclamar guanyador
Pedro Daniel Pajares.
© FECYT

DESPERTA EL TEU GUST PER LA CIÈNCIA
Les innovacions científiques i tecnològiques influeixen directament en les nostres vides.
T’agradaria saber com? Cada any, prop de 600 persones aprenen sobre astronomia,
biologia, medicina, robòtica o sostenibilitat en els esdeveniments que organitzem amb
algunes de les institucions espanyoles de més prestigi. Et convidem a participar en les
nostres activitats.

El British Council va presentar
l’oferta d’educació del Regne Unit a
les seves Fires Study UK de Madrid
i Barcelona. © British Council

z Famelab Espanya: organitzem el certamen més internacional de monòlegs científics,
juntament amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i en
col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa”. FameLab, que cada cop guanya més popularitat
a Espanya, serveix de trampolí per als nous talents de la divulgació científica, i porta quatre
anys comptant amb la presència de Sa Majestat la Reina Letizia a la final.
MARÇ | MAIG

SARAGOSSA | MADRID

z Cicles sobre Astronomia i A ciencia cierta al Museu de les Ciències Príncep Felip:
descobreix els temes més apassionants de la ciència moderna de la mà d’investigadors
britànics de primer nivell.
GENER

VALÈNCIA

z Cafès científics sobre Ciutats sostenibles a La Casa Encendida: són el marc perfecte per
analitzar temes científics d’actualitat en un ambient informal i participatiu.
NOVEMBRE

MADRID

z Conferències Con otra mirada: cicles en col·laboració amb el CIC bioGUNE en què explorem
noves i fascinants temàtiques perquè professionals i aficionats estiguin al corrent dels últims
avenços científics en temes com el càncer o les malalties rares.
MARÇ | ABRIL

BILBAO
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TRANSFORMEM LA
SOCIETAT A TRAVÉS
DE L’ART
Estem convençuts que l’art és un
potent agent de canvi. Per aquest motiu
promovem el diàleg cultural entre
Espanya i el Regne Unit col·laborant amb
les principals institucions artístiques de
tots dos països i generant oportunitats
professionals per als emprenedors de les
indústries creatives. Ens acompanyes en
un recorregut per les nostres activitats
per als propers anys?
z Arts for change. La difusió de l’excel·lència artística
i la mobilitat del talent són vies molt efectives per
promoure solucions perdurables per a alguns dels
problemes més candents de l’actualitat. Aquests són
els eixos del nostre projecte:

europeu Keychange (juntament amb la PRS
Foundation i BIME) o l’organització de concerts a la
carta amb artistes femenines emergents gràcies a
Cooncert.

• Diàleg sobre les problemàtiques contemporànies.
Dins el programa It ‘s Time to Talk, intel·lectuals,
artistes de spoken word (poesia parlada) i nous
dramaturgs britànics compartiran la seva visió
del món al Hay Festival de Segòvia, el festival
Kosmopolis de Barcelona o els cicles organitzats
pel Centre Dramàtic Nacional.

• Estímul per al lideratge d’artistes en risc d’exclusió
social, en col·laboració amb destacats promotors
espanyols del sector, com l’Institut Nacional de
les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) o el
festival Una mirada diferent. També seguirem
apostant per la inclusió a través de la dansa,
sumant forces amb institucions com el Royal
Ballet i el Teatro Real.

• Promoció de la igualtat de gènere, especialment
a la indústria musical, mitjançant el programa

• La transformació de la indústria audiovisual per
mitjà de les tecnologies de realitat virtual o dels
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Trenta professionals europeus del sector de la moda sostenible
van participar en els Sustainable Fashion Workshops celebrats
en el marc del programa Madrid Capital de Moda.
© Domingo Fernández | British Council

nous formats de producció centrarà
la nostra feina amb l’Espai Fundació
Telefónica i amb l’Acadèmia de les
Arts i les Ciències Cinematogràfiques
d’Espanya.
z Sustainable Fashion. El programa ha
permès que 60 dissenyadors europeus
es puguin formar i conèixer les iniciatives
més innovadores de la indústria tèxtil. La
nostra aposta per la promoció de la moda
sostenible a Espanya, França, Grècia i el
Regne Unit es complementa amb la difusió
dels projectes britànics més destacats
i l’organització de tallers, conferències i
exposicions. Tot plegat de la mà d’alguns

dels principals actors del sector a Espanya,
com la Mercedes-Benz Fashion Week, ACME,
Circular Project, BIAAF, les associacions
de moda sostenible i els ajuntaments de
Barcelona i Madrid, així com altres empreses
i dissenyadors.
z Cities and communities. Avui dia,
les associacions de veïns, els grups
d’emprenedors i una multitud d’iniciatives
ciutadanes influeixen poderosament en
l’agenda de les ciutats. Per donar compte
d’aquesta nova realitat desenvolupem
una àmplia varietat d’activitats culturals
participatives amb nombroses universitats i
ajuntaments espanyols.
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365 DIES, 24
HORES: ENS VEIEM
A INTERNET!

© British Council

Sabies que l’any passat vam
connectar amb 198 milions de
persones a tot el món a través
de la nostra activitat a les xarxes
socials i dels nostres programes
de formació en línia?

Les màximes de la nostra activitat són la constant innovació
en l’ensenyament i la interacció en temps real amb
les nostres audiències digitals. Tu decideixes com vols
participar!
MILLORA EL TEU ANGLÈS
z Pàgines web. LearnEnglish i les seves versions per a
adults (LearnEnglish Adults), adolescents (LearnEnglish
Teens) i nens (LearnEnglish Kids) són un referent per
millorar el nivell d’anglès o oferir suport a l’aprenentatge
de grans i petits. Sigui quin sigui el teu nivell i els teus
interessos, a les nostres pàgines sempre hi trobaràs
alguna cosa per a tu, ja que s’actualitzen constantment
amb vídeos, articles i jocs amb els quals tothom
descobreix el gust d’aprendre divertint-se.

z Cursos en línia. Si tens un objectiu i vols aconseguirlo en un període de temps concret, t’animem a
descobrir els nostres cursos en línia. Tenim opcions
per als que inicien la seva carrera en un entorn
angloparlant, per als que volen aprendre curiositats
sobre la llengua i la cultura britàniques, i per a
professors d’anglès que volen impulsar la seva
carrera. Descobreix els programes disponibles i tria la
versió gratuïta o de pagament, en funció de les teves
necessitats.
z Aplicacions. T’agrada aprofitar els moments d’oci i
els viatges en transport públic per posar a prova la
teva pronunciació, vocabulari, comprensió auditiva o
gramàtica? Ho tens fàcil amb les nostres aplicacions,
per a totes les edats, nivells d’anglès i objectius. Aquest
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SUBMERGEIX-TE
EN LA CULTURA
BRITÀNICA
z Encara no ens segueixes? Concerts, estrenes de cinema,
òpera i ballet, beques per estudiar o treballar al Regne Unit,
esdeveniments educatius i tallers de ciència: hi ha moltes formes
de practicar i treure profit al teu anglès mentre descobreixes
diferents aspectes de la cultura britànica. Visita la nostra pàgina
web i segueix-nos a les xarxes socials per estar al dia de les
oportunitats culturals que generem a Espanya, participar en
els nostres concursos i sessions en línia o enviar-nos qualsevol
consulta o comentari sobre la nostra activitat. T’hi esperem!
www.britishcouncil.es
https://www.facebook.com/BritishCouncilEspana
https://twitter.com/esBritish
https://www.youtube.com/user/BritishCouncilSpain
any estrenem IELTS Prep App, dissenyada per donar
suport als prop de 3 milions de candidats que
s’examinen cada any de l’IELTS.
www.britishcouncil.es/ingles/aprender-online
z Blog. No deixis que t’ho expliquin: visita el nostre
blog! Descobreix cada setmana els consells
dels nostres experts per aprendre anglès pel
teu compte i millorar la teva desimboltura
llegint, veient pel·lícules o aprofitant els recursos
disponibles a internet. També trobaràs un munt de
recomanacions per estimular l’aprenentatge dels
teus fills.
www.britishcouncil.es/blog

z The Selector. El nostre programa setmanal de música a Radio 3
et porta les últimes novetats de l’escena britànica. Descarregate’n els podcasts setmanals o escolta’ls en directe. A més, gràcies
al llistat de reproducció mensual de Spotify i a Cooncert, on pots
demanar que els teus artistes preferits facin un concert a la teva
ciutat, sempre tindràs la millor música britànica ben a prop.
Si et quedes amb ganes de més i et ve de gust descobrir
curiositats sobre les millors bandes britàniques, veure entrevistes
exclusives i rebre cada mes per correu electrònic les nostres
recomanacions musicals, també pots subscriure’t al nostre butlletí
i seguir tota l’activitat de The Selector a Facebook i Twitter.
https://www.facebook.com/theselectorr3
https://twitter.com/TheSelectorR3
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PROTECCIÓ DE
LA INFÀNCIA: LA
SEVA SEGURETAT,
EL NOSTRE
COMPROMÍS

© Domingo Fernández | British Council

Cada any treballem amb prop de
200.000 menors a les nostres
classes, als exàmens d’anglès i en
els esdeveniments que organitzem
per tot Espanya (contacontes,
representacions teatrals, jornades
de portes obertes, etc.).
El nostre compromís és vetllar pel seu benestar, prevenir
qualsevol risc i donar-los suport, tant a ells com a les
seves famílies, en situacions complicades.

instal·lacions a cada etapa evolutiva i l’educació en l’ús
responsable de les noves tecnologies i en el respecte
als seus companys són alguns els principis del nostre
model educatiu.

VOLS SABER COM HO FEM?
z Selecció de personal. Els nostres professors han
estat contractats després d’un rigorós procés de
selecció. El seu treball diari es regeix per un codi
de conducta, i a més reben formació contínua per
educar en valors com la diversitat, el respecte i la
resiliència.
z Experiència en el centre. Els protocols de seguretat
per a l’entrada i sortida dels alumnes, la correcta
convivència durant l’esbarjo, l’adequació de les

z Implicació dels alumnes i les seves famílies. A
l’inici de cada curs recordem als nostres estudiants
quins són els seus drets i obligacions, per tal de
fomentar una actitud responsable, i els indiquem a
qui han d’acudir si tenen un problema. Així mateix,
seguim ampliant el nostre programa de sessions
informatives per conscienciar els nostres alumnes
i debatre amb les seves famílies sobre quins són
els riscos derivats de les conductes violentes i
desafiants, l’assetjament escolar o l’ús d’internet i les
aplicacions mòbils.
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Més de 20.000 persones es van reunir a Madrid per celebrar l’amor i la diversitat en els nostres
concerts amb motiu del World Pride 2017. © Domingo Fernández | British Council

LA DIVERSITAT
COM A CLAU DEL
CREIXEMENT
Per avaluar i reforçar el nostre
compromís amb la seguretat i el
benestar dels nens i adolescents amb
què estem en contacte, som auditats
periòdicament per Keeping Children
Safe, la plataforma d’organitzacions que
treballen en favor de la protecció i els
drets de la infància.
En aquesta tasca és fonamental el paper
dels nostres estudiants, de les seves
famílies i de persones com tu. Per aquest
motiu et convidem a compartir qualsevol
consulta, suggeriment o preocupació
sobre la protecció dels menors a
protecciondelainfancia@britishcouncil.es.

Treballem en un centenar de països tan diferents com Trinitat i Tobago,
Birmània o Zàmbia, en els quals connectem cada any amb més de 731
milions de persones. A Espanya, el nostre equip està format per prop
de 900 membres de 28 nacionalitats. El reconeixement, la gestió i la
promoció d’aquesta diversitat constitueixen la base de la nostra Política
d’Igualtat, Diversitat i Inclusió, i una de les claus de la nostra feina a tot
el món.
Promovem la igualtat d’oportunitats i un tracte just i equitatiu per a totes
les persones amb què treballem, independentment de la seva edat, sexe,
raça, orientació sexual, religió o capacitats físiques o mentals.
Per aquest motiu intentem que, en el nostre treball en l’àmbit de
l’educació i la cultura, les diferències es converteixin en oportunitats
per als nostres alumnes, socis i tothom qui s’acosti al British Council a
Espanya.
Si tu també comparteixes aquesta filosofia i vols fer-nos arribar els teus
suggeriments o conèixer més detalls sobre la nostra feina en el camp de
la igualtat, la diversitat i la inclusió, escriu-nos a info@britishcouncil.es.

BARCELONA

BILBAO

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

Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2.º
48014 Bilbao
94 476 36 50
bilbao@britishcouncil.es

Departament d’exàmens
exams.barcelona@britishcouncil.es

Departament d’exàmens
exams.bilbao@britishcouncil.es

MADRID
Madrid Seu Central
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid
www.britishcouncil.es
info@britishcouncil.es
Informació sobre cursos
91 337 35 01 / 93
cursos.madrid@britishcouncil.es
Departament d’exàmens
91 337 35 77
exams.madrid@britishcouncil.es

Madrid - Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá
Fac. de Económicas y Empresariales
Pza. de la Victoria, s/n
28802 Alcalá de Henares
91 507 87 40
alcala@britishcouncil.es
Madrid - Alcobendas
C/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas
91 659 28 79
alcobendas@britishcouncil.es

Madrid - Las Rozas
Centro de la Juventud de Las Rozas
Avda. Nuestra Señora de Retamar, 8
28232 Las Rozas
91 636 18 64
lasrozas@britishcouncil.es

Madrid - Villaviciosa de Odón
Escuela Santa Ana
C/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
91 616 13 46
villaviciosa@britishcouncil.es

Madrid - Somosaguas
C/ Solano, 5-7
Prado de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 36
somosaguas@britishcouncil.es

PALMA DE MALLORCA

SEGÒVIA

VALÈNCIA

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4.º
07004 Palma de Mallorca
971 76 22 77
palma@britishcouncil.es

Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
921 53 55 55
segovia@britishcouncil.es

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

Departament d’exàmens
(Mallorca i Menorca)
exams.mallorca@britishcouncil.es

Departament d’exàmens
exams.valencia@britishcouncil.es

BRITISH COUNCIL SCHOOL
Prado de Somosaguas
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
91 337 36 12
admisionescolegio@britishcouncil.es
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