HELDUAK
Welcome to
OUR WORLD
OF ENGLISH

ZURE ABIAPUNTUA...

Edozein
helburu lortzen
lagunduko
zaitugu
Zein da zure
helburua
ingelesarekin?
Gure sistema modularrak,
adituek garatua, zure helburua
lortzeko behar duzun erritmoan
garatzen lagunduko zaitu.
Pertsonalizatutako ikastaro
bat sortu ahal izango duzu,
modulu eta jarduera osagarri
eskaintza zabal baten artean
aukeratuz.
Gainera, gure ikastaro
trinko berriekin zure
ingelesa epe laburrean
hobetu ahal izango duzu.

ZURE IKASKUNTZAN
LAGUNDUKO
ZAITUGU
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Gure lehentasuna da zu eta ingeles
ikaskuntzan dituzun helburuak
ezagutzea.

“Graduatu nintzenean nire gradua atzerrian
egindako graduondo batekin osatu nahi nuen
nazioarteko proeikzua eskuratzeko. Ingelesarekin
serio jartzeko unea iritsi zen!”

Lucía, 21 urte

“Ez ditu aukera gehiago galduko ingelesarengatik.
Azterketa ofizial bat gainditu behar dut nire
curriculuma eguneratu eta mugitzen hasi baino lehen”.

Diego, 32 urte

“Igoera helburua lortuta, baina ezin naiz fidatu.
Multinazional batean ingeles eskaera oso altua da:
naturaltasunez eta konfiantzaz moldatzen ikasi
behar dut ingurune horretan”.

Alicia, 43 urte

Zure ikastaroari ahalik eta etekin handiena
atera ahal izateko hauturik onena egitea nahi
dugu. Horregatik, aholkuak emango dizikizugu
intentsitate maila eta zein modulo ikasi nahi
dituzun erabaki dezazun.

PERTSONALIZATUTAKO ZURE PLANA

HELBURUA LORTUTA!

Zure ikaskuntza ibilbidea diseinatzen lagunduko zaitugu zure beharretara
hobekien egokitzen diren 30 orduko moduluak aukeratzen eta % 100ean
pertsonalizatutako ikastaro bat konfiguratuz.

Ingelesak ez du aitzakia edo oztopoa izan behar. Orain
iritsi nahi duzun horretara iristen lagunduko zaituen aliatua
izango da.

ZURE HELBURUAK LORTZEKO IBILBIDEA
1. Hiruhilekoa

EXAMS:
CAMBRIDGE

3. Hiruhilekoa

EXAMS:
IELTS

FIRST, ADVANCED edo
PROFICIENCY, gainditu
azterketa horiek.

GENERAL
ENGLISH
Hobetu zure maila
gure sistema
komunikatiboarekin.
Ikasgelan praktikatzeko
hainbat aukera izango
dituzu.

SPEAKING
Hitz-jarioa eta naturaltasuna
eskuratu ingelesez hitz
egiten.

ZURE
ERRITMORA

2. Hiruhilekoa

Summer Courses

Trinkoa

Lortu behar duzun
puntuazioa.

“Nire azterketa
gainditu nuen:
Erresuma Batuan
ikasteko prestatzelanak hasteko ordua!”

“Aukera berrien
bila nire ingelesa
berreskuratu eta
egiaztatu ostean”

BUSINESS
Komunika
zaitez modu
eraginkorrean lan
testuinguru batean.

Emaiozu zure ikastaroari behar duzun intentsitatea 30, 60 edo
90 orduko zure ikastaroa sortzeko hainbat moduluren artean
aukeratuz.
Modulu ezberdinak osatu ahal izango dituzu zure maila eta
garapenaren baitan. Maila bakoitza osatzeko behat izango duzun
ordu kopurua zure baitan dago. Gure ebaluazio jarraierako
sistemak zure garapenaren ikuspegi garbia emango dizu.

“Ingelesezko bilerek
eta aurkezpenek
ez dute sekreturik
niretzat!”

Modulu ereduak mailaka:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

INGELESA BIZITZA ERREALERAKO
Bidaiatu, ikasi eta lan egin, ingurune internazional batean
hizkuntza oztopo izan gabe. Gure ikastaro modularrekin hori lortzeko
tresnak izango dituzu.

ONGIETORRIA

IKUSPEGI DINAMIKO
ETA KOMUNIKATIBOA

Ongietorriak British
Councilera!

Gure eskolen ikuspegi
komunikatiboari esker, hizkuntza
modu eraginkorragoan bereganatu
ahal izango duzu. Ingelesa modu
dinamikoan eta interaktiboan
erabili ahal izango duzu beharrezkoa
duzun trebetasuna lortzen lagunduko
dizuten jarduera ezberdinen bidez.

ADITUEK GARATUTAKO
ETA IRAKATSITAKO
METODOA
Ingeles hizkuntzaren irakaskuntzan
adituak diren pertsonekin egiten dugu lan,
esperientziadunak eta nazioarte mailan
aintzatespena duten ziurtagiriak dituztenak.
Horrek irakaskuntza kalitate bikaina
bermatzeko aukera ematen digu.

ENGLISH EXTRA
Osatu zure formakuntza gure doako English
Extra programarekin. Bertan, hainbat
jardueretarako sarbidea izango duzu
eskoletan ikasitakoa sendotu ahal izateko.

INGELESA SERIO
HARTZEN DUGU
Gure diru-sarrera guztiak hezkuntzaeta kultura-programetan inbertitzen
dugu mundu osoan zehar. Horrek ingeles
irakaskuntzaren onena eskaintzeko aukera
ematen digu maila globalean.

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 pertsonak
gugan jarri zuten bere konfiantza
ingelesa ikasteko eta 75.000k bere maila
egiaztatzeko. Gainera, 2.000 familiak gure
ikastetxea den British Council Schoolek
eskaintzen duen irakaskuntza-sistema
elebiduna eta kulturabiduna aukeratu zuten.
Ingeles hizkuntzaren irakaskuntza hobea
eta irismen handiagoa duena lortzeak
eregure lana sustatzen du: horregatik,
gobernu, irakasle eta espainiar zein britainiar
hezkuntzaerakundeekin 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.
Welcome to our world of English
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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

ZERGATIK IKASI INGELESA
BRITISH COUNCILAREKIN?
NAZIOARTEKO
ERREFERENTE
Ingeles irakaskuntzan eta metodologia
pedagogikoen garapenean aitzindari gara eta
100 herrialde baino gehiagotan egiten dugu lan.

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

IKASKUNTZA
ESPERIENTZIA
ESTIMULAGARRIA
Ikaskuntza esperientzia aberasgarria,
interaktiboa, soziala eta estimulagarria.

ANIZTASUNA,
BERDINTASUNA ETA
INKLUSIOA
Berariazko politiken bidez gure eskoletan eta
jardueretan beti aurkitzen diren hiru oinarrizko
balore.

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.
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IKASTARO MODULARRAK
Eratu pertsonalizatutako ikastaro bat modulu eta jarduera osagarri
eskaintza zabal batean aukeratuz.
Gure ikastaro modularrak etapa akademiko edo profesional bakoitzean dituzun
beharretara egokitzen dira: zure helburua edozein izanda ere, hori lortzen
lagunduko zaitugu.
General English, Business, Speaking edo Cambridge azterketen prestaketa edo
IELTS nazioarteko ziurtagiria moduluak aukeratu ahal dituzu zure helburua lortzeko.
30, 60 edo 90 orduko moduluak
aukeratu zure helburua lortzeko.
Zure irakaslea zure gidaria izango da
ikaskuntza prozesuan zehar.
Osatu zure formakuntza gure
ikasleentzat esklusiboa den doako
English Extra programarekin.

METODO ESKLUSIBOA

EXAMS:
IELTS

EXAMS:
CAMBRIDGE
GENERAL
ENGLISH

SPEAKING
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BUSINESS

Aurreztu zure ikastaroan. Matrikula
zaitez bi edo hiruhileko gehiagotan eta
deskontua izango duzu.
Lortu Aptis doan. 90 ordu edo
gehiagorako matrikula egiten baduzu
Aptis azterketaren tasak oparituko
dizkizugu.

Gure sistema modularrak zure ikastaroa
pertsonalizatzeko eta behar duzun erritmoan
aurrera egiteko aukera emango dizu

GENERAL
ENGLISH

IKASTARO MODULARRAK

GENERAL ENGLISH
MODULUAK
(A1- C2)

Zure ingeles maila hobetu eta
egunerokotasunean segurtasunez
komunikatu behar duzu?
Gure general English moduluekin egin
ahal izango duzu eskola dinamikoen
bidez non ingelesa erabiliko duzun
ingurune erreal batean.

GURE IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA
Ingelesa hainbat egoeratan erabiltzeko gai izatea nahi dugu eta, horregatik, gure
eskoletan azkartasunez eta naturaltasunez erantzuteko duzun gaitasuna lantzeko
ariketak egingo dituzu eta, aldi berean, hizkuntzaren eremu konplexuenak sendotuko dituzu.

GURE GENERAL ENGLISH
MODULUEKIN LORTUKO DUZU:
trebetasuna hitz egiterakoan hainbat
testuingurutan.
zure ahoskera hobetu segurtasunez
hitz egiteko.
hiztegia sendotu eta zabaldu.
hizkuntzaren erabileran zehaztasuna
hobetu, benetako idazmen atazak
eginez.
ahoskera hobetu eta hainbat
testuingurutan ulermen gramatikala
garatu.
ingeles eskolak zure
egunerokotasunean barneratu.
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BUSINESS

PERTSONALIZATU ZURE IKASTAROA

BUSINESS MODULUAK
(B2 - C1)

GARATU ZURE INGELESA ETA
SUSTATU ZURE KARRERA
Modulu hauek abantaila paregabe
emango dizute zure burua besteengandik
bereizteko eta nazioarteko
merkatuetan eraginkortasunez
lehiatzeko aukera emango dizute.

GURE BUSINESS MODULUEKIN:
 ilerak eta aurkezpenak planifikatuko
b
dituzu.
t elefono deiak egin eta jaso ahal
izango dituzu.
emailak eta txostenak idatziko dituzu.
hitzaldietara joango zara.
ingelesa erabiliko duzu negozio
esparruarekin harremana duten
testuinguru informaletan.
z ure irudi profesionala sendotuko
duzu eta beste herrialdetako
profesionalekin harremanak izateko
aukera izango duzu.
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¿Ingeles maila ona duzu baina trebetasuna
falta zaizu lanean erabiltzerakoan? Gure
Business moduluak negozio inguruetan
ingelesez eta konfiantzaz komunikatu
behar duten profesionalei bideratuta
daude.

SPEAKING

PERTSONALIZATU ZURE IKASTAROA

SPEAKING MODULUAK
(B1 - C2)

Hitz egin, praktikatu, ahoskera eta
doinua hobetu, eta ingelesez
konfiantzaz komunika zaitez lehen
egunetik gure Speaking
moduluekin.

TREBETASUNA LORTU
INGELESEZ HITZ EGITEN
Estrategia eraginkorrak garatuko dituzu
zure hizkera naturala izan dadin eta,
aldi berean, ingelesez hitz egiteko
segurtasuna eskuratuko duzu.

GURE SPEAKING
MODULUETAN:
z ure ingelesa praktikatu eta
jariotasuna lortuko duzu.
 aturaltasunez ingeles hizkuntzak
n
bereak dituen etenak erabiliko
dituzu.
ikaskideekin eztabaidatuko duzu
eta aurkezpenak egingo dituzu
ingelesez.
 ainbat testuinguruetan egokia den
h
hizkuntza erabiltzeko beharrezkoa
den trebetasuna eskuratuko duzu.
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EXAMS:
CAMBRIDGE

PERTSONALIZATU ZURE IKASTAROA

AZTERKETETARAKO
MODULUAK ETA
TAILERRAK
EGIAZTATU ZURE ETORKIZUNA
Azterketak prestatzeko gure
moduluekin behar duzun emaitza
lortzen lagunduko zaituzten teknikak
ikasi eta praktikatuko dituzu. Zure
azterketaren gaineko informazioa
eta aholkuak emango dizugu
ikuspegi paregabe batetik erronka
hori arrakastaz gainditu ahal izateko.

CAMBRIDGE AZTERKETAK
PRESTATZEKO MODULUAK
(B2 - C2)
Prestatu zure burua gurekin B2 First, C1
Advanced edo C2 Proficiency azterketak
arrakastaz gaindizteko. Zure mailaren arabera,
Cambridge azterketetan aditua den lankide
batek zein azterketa prestatu beharko
zenukeen gomendatuko dizu.

MCERL
General

C2

PROFICIENCY

C1

ADVANCED

B2

8,5-9

C2

BEC Higher

7-8

C1

FIRST

BEC Vantage

5,5-6,5

B2

B1

PRELIMINARY

BEC Preliminary

4-5

B1

A2

KEY

3,5

A2

A1
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Business

A1

EXAMS:
IELTS

IELTS PRESTATZEKO
MODULUAK
(B1 - C2)
Lortu behar duzun puntuazioa bertsio
akademikoan zein profesionalean. Gure
ikastaroekin proba prestatu ahal izango
duzu esperientzia handiko irakasleekin
eta horiek zure helburu akademikoak zein
profesionalak lortzen lagunduko zaituzte.

APTIS PRESTATZEKO
TAILERRAK
Ingeles orokorreko ikastaroan behar duzun
maila lortu ondoren Aptis froga egiteko
presta zaitezke urtean zehar gure tailerren
bidez.

GURE AZTERKETA MODULU ETA
TAILERREKIN
 zterketaren inguruko aholkuak eta
a
informazioa emango dizugu ikuspegi
paregabe batetik.
z ure burua ondo prestatuko duzu eta
azterketan erabili ahal izango dituzun
teknikak garatuko dituzu.
z ure gaitasunak eta ingelesez hitz
egiteko konfiantza hobetuko dituzu.
 ehar duzun emaitza lortzen lagunduko
b
zaitugu.

11

IKASTARO TRINKOAK
Emaiozu bultzada eraginkor bat zure ingeles mailari eta lortu zure
helburuak denbora epe labur batean.
Ezagutu zure ingeles maila hobetzeko behar duzun saltoa ematea ahalbidetuko
dizuten gure ikastaro trinkoak. Ikastaro trinko ezberdinak ditugu aukeran:
 iru hilabeteko
H
ikastaro trinkoak:
egin 60 edo 90 ordu
hiruhileko bakar batean
eta lortu behar duzun
aparteko prestakuntza
hori.
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Hilabeteko ikastaro
trinkoak:
30 ordu hilabete
bakar batean zure
errendimendua
erabatekoa izan dadin.

 dako ikastaro
U
trinkoak:
aprobetxatu uda ingelesa
ikasteko gure udako
ikastaro trinkoekin.

IKASTARO
TRINKOAK

IKASTARO TRINKOAK

EMAIOZU BULTZADA BAT ZURE
INGELESARI UDA HONETAN
Gainera, udan zehar iraupen ezberdineko
ikastaro trinkoak izango dituzu aukeran
zure ingeles maila sendotzeko. Ikastaro
mota ezberdinak izango dituzu aukeran:
General English, Business edo
Cambridge azterketak prestatzeko
ikastaroak. Ikastaro guztiak intentsitate
ezberdinean egin daitezke edo horiek
konbinatu udan izango duzun garapena
handiagoa izan dadin.

GURE IKASTARO TRINKOEKIN:
z ure ingeles maila nabarmen
hobetuko da denbora epe labur
batean.
 dan zehar General English,
u
Business edo Cambridge azterketak
prestatzeko ikastaro trinkoen artean
aukera dezakezu.
 ure esku beharrezkoak diren baliabide
Z
guztiak jarriko ditugu zure garapena
erabatekoa izan dadin.
Ikusi zentro bakoitzean aukeran
diren ikastaro trinkoak.
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ENGLISH EXTRA
Ingeles eskolak baino askoz gehiago
Eskoletan ikasitako ingelesa sendotzeko modurik onena
egunerokotasunean eta aisian naturaltasunez txertatzea da.
British Councilarekin bat egiten duzunean, zure helburuak lortzen lagunduko
dizuten ingeles eskoletara joateaz gain, zure garapen akademiko zein pertsonala
osatzen lagunduko dizuten doako hainbat zerbitzu eta jarduerez gozatzeko aukera
izango duzu.

14

TALKS ETA
WORKSHOPS
Egin aurrera zure ibilbide profesionalean
zure curriculuma ingelesez idazten,
zure lan-esparruan negoziatzen edo lan
elkarrizketa edota bileretan moldatzen
ikasteko tailerren bidez.

CONVERSATION CLUB
ETA SPEAKING EXTRA
Hobetu zure jariotasuna eta praktikan
jarri eskoletan ikasitako guztia gure doako
mintzamen saioetan. Egunerokotasuna
duten gaien inguruan beste ikasleekin
mintzatzeko eta hitz egitean konfiantza
irabazteko aukera izango duzu.

WRITING EXTRA
Ezagutu gure Writing Extra zerbitzua.
Zerbitzu horri esker zure idazlanak
online bidali ahal izango dizkiguzu
eta guk zuzenketak bidaliko dizkizugu
zure ingelesezko idazmena hobetzen
jarraitzeko.

EXAMS MASTERCLASSES
First edo Advanced azterketak prestatzen ari zara? Presta zaitez egun handirako gure
saioekin. Bertan, azterketa gainditzeko estrategia eta taktika erabilgarriak ikasiko dituzu.

Ikusi zentro bakoitzean aukeran diren jarduera eta baliabideak.
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GURE ZENTROAK
BRITISH COUNCIL
BARTZELONA
GURE ZENTROAK 70
URTE BAINO GEHIAGO
DARAMATZA IKASLEEI EUREN
HELBURUAK INGELESEZ
LORTZEN LAGUNTZEN ETA
HAINBAT ERAKUNDEEKIN
ETA UNIBERTSITATEEKIN
ELKARLANEAN ARITZEN
DA. SANT GERVASI
AUZOAN KOKATUTA, AMIGÓ
KALEKO GURE ZENTROA
ERREFERENTE BAT DA

British Council Bilbao

British Council Segovia

Zure ingeles maila egiaztatzen edo hobetzen
laguntzeaz gain, gure Bilboko zentroak
ezagunak dira pertsona gazteentzat zein
helduentzat antolatzen dituzten jarduerengatik.
Bat egin azken urteetan gugan konfiantza jarri
duten 10.000 pertsona baino gehiagorekin.

Gure Segoviako zentroan 30 urte baino gehiagoz
lanean izan ostean hiriko erreferente bilakatu gara
pertsona gazteentzako eta helduentzako ingeles
hizkuntzaren irakaskuntzan.

British Council Palma
Gure Palmako zentroak, Luis Vives
ikastetxearen eta Fleming akademiaren
instalazioak erabiliz, ingeles eskolak eskaintzeaz
gain, erkidego osoan milaka pertsonei bere
ingeles maila egiaztatzeko aukera ematen die.
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British Council Valentzia
Arte eta Zientzien Hiria bezalako erakundeekin
elkarlanean arituz, eraberritutako gure Valentziako
zentroak ingeles hizkuntzaren irakaskuntza eta
britainiar kultura hiriko pertsona gazteen eta
helduen esku jartzen du. Gainera, gure Careers
Advice zerbitzu esklusiboaren bidez, Erresuma
Batuan ikasi edo lan egin dezazun beharrezkoa
duzun orientazioa eskainiko dizugu.

BRITISH COUNCIL
MADRIL
BRITISH COUNCIL
ESPAINIAKO EGOITZA
ZENTRALA, HIRIBURUKO
ERAIKIN HISTORIKO BATEAN
KOKATUTA DAGOEN GURE
CAMPUSA ERREFERENTE
KULTURALA DA ETA HIRIKO
PAISAIAREN PARTE DA 1942.
Etor zaitez gure instalazio modernoak
eta baliabide zentroa ezagutzera eta
aprobetxatu zure ingeles maila zein
den doan jakiteko aukera.

British Council Alcobendas

British Council Somosaguas

Gure Alcobendaseko zentroa irtenbide perfektua
da Madrilgo iparraldean British Council hezkuntza
bilatzen ari diren horientzat. Erdigunean kokatuta,
gure irakaskuntza metodologia eskaintzen dugu
testuinguru familiar batean.

Nuestro centro de Somosaguas comparte espacio con el prestigioso British Council School,
por lo que cuenta con las mejores instalaciones educativas: disfrutarás de todas ellas por el
mero hecho de convertirte en uno de nuestros
alumnos.

British Council Las Rozas
Las Rozaseko Centro de la Juventudeko
eraikin berrian kokatuta, gure zentroak
hezkuntzairtenbideak eskaintzen ditu haurrentzat
zein helduentzat testuinguru dinamiko eta kultural
batean.

British Council Villaviciosa
Santa Ana Eskolan kokatuta eta Udalarekin
elkarlanean, Villaviciosako gure zentroa ingeles
hizkuntzaren erreferentea da duela 20 urtetik
hona. Etor zaitez gure zentroa ezagutzera eta
gozatu urtean zehar antolatzen dituen doako
jarduera kulturalekin.

Gure zentroetako harremanetarako datu guztiak liburuxka honen
atzealdean aurkituko dituzu.
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BERDINTASUNA, ANIZTASUNA ETA
INKLUSIOA: EZBERDINAK GARA, ETA HORI
DA ONENA!
ANIZTASUNA MAITE DUGU. 1934. URTEAN SORTU GINENETIK,
KULTURAELKARRIZKETA GARATZEA ETA ERRESUMA BATUA ETA LAN EGITEN
DUGUN BESTE 100 HERRIALDE BAINO GEHIAGOREN ARTEAN ZUBIAK
ERAIKITZEA AHALBIDETZEN DIGUN FUNTSEZKO BALORE HORI SUSTATZEN DUGU.
British Councilen Berdintasun,
Aniztasun eta Inklusio politika bat
dugu eta hori beti jarraitzen dugu gure
eskoletan eta azterketan eta baita
britainiar artea eta kultura sustatzeko
antolatzen ditugun jarduera guztietan
ere.
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Espainian, gure lantaldea 28 herrialdetako
pertsonekin osatuta dago eta gure lanari
aparteko balioa ematen diote euren sexua,
adina, gaitasun fisiko eta mental, arraza
edo sinesmen erlijiosoa edozein dela ere.
Aniztasun horren aintzatespenak euren aldeak
aprobetxatzeko aukera ematen digu gure talde
lana aberasteko eta helburu komunak lortzeko.

ORDAINKETA
AUKERAK
BRITISH COUNCILEN MEREZI
DUZUN TREBAKUNTZA LORTZEN
LAGUNDU NAHI ZAITUGU ETA,
HORREGATIK, HAINBAT DESKONTU
ETA ORDAINKETA AUKERA
ESKAINTZEN DIZUGU.
Informa zaitez gertuen duzun gure
zentroan eta has zaitez gure komunitate
globalak eskaintzen dituen abantailekin
gozatzen.

ETOR ZAITEZ GU EZAGUTZERA
EZAGUTU INGELESA GUREKIN IKASTEAK DITUEN ABANTAILAK
Bisitatu gure web orrialdea eta mailaketa
proba egiteko hitzordua erreserbatu. Irakasle
aditu bat izango da zurekin eta elkarrekin
zure beharretara hobekien egokitzen diren
ikastaroak eta zerbitzuak aztertuko dituzue.
Zerbitzu hori guztiz doakoa da.

Gainera, gure egoitzak ezagutzeko aukera
izango duzu eta, zuzenean, eskaintzen
ditugun zerbitzuak ezagutu eta gure
irakasleekin hitz egiteko aukera izango
duzu.

Gure zentroetako harremanetarako datu guztiak liburuxka honen
atzealdean aurkituko dituzu.
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MADRIL
British Council Madril
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid

British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council School
c/ Solano, 3-5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council Alcobendas
c/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas

British Council
Villaviciosa
Escuela Santa Ana
c/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón

British Council Infant School
c/ Alfonso Rodríguez Santamaría,
23-25
28002 Madrid
Informazioa eta harrerak
91 337 50 50

British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de
Retamar, 8
28232 Las Rozas

admisionescolegio@britishcouncil.es

BARTZELONA

PALMA DE MALLORCA

VALENTZIA

British Council Bartzelona
c/ Amigó, 74 eta 83
08021 Barcelona

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca

British Council Valentzia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia

BILBAO

SEGOVIA

British Council Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao

British Council Segovia
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia

JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN
911 218 000
hello@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

