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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 irakaskuntza
sistema 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
britainiar 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
INGELES 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?
NAZIOARTEKO
ERREFERENTE
Ingeles irakaskuntzan eta metodologia
pedagogikoen garapenean aitzindari gara eta
100 herrialde baino gehiagotan egiten
dugu lan.

HEZKUNTZAESPERIENTZIA BAKARRA
Hezkuntza-esperientzia bakarra
eskaintzen dugu 500.000 ikasle baino
gehiago dituen 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.

GURE HEZKUNTZA-FILOSOFIA
Haur eta gazteek ikas dezaten irmoki
sinesten dugu biderik onena ingurune ludiko,
parte-hartzaile eta inklusibo bat sortzea dela.
Filosofia hori gure eskoletan barneratuz, gure
ikasleek ikasketa esperientzia zoriontsu bat
izatea lortzen dugu eta, aldi berean, bere
ingeles maila hobetzen dute.
Euren garapenaren protagonista
Ikasleak euren garapenean parte hartzen
dutenean konfiantzaz egiten dute aurrera eta
euren autonomia sustatzen da. Modu horretan,
aurrera egiten jarraitzeko beharrezkoak diren
gaitasunak garatzea lortzen dugu.
Berria

Orain ere online

Gainera, ikasturte honetatik aurrera, 8 eta
17 urte bitarteko ikasleek beren ikastaroa
online egitea edo Cambridge azterketak
online prestatzea aukeratu ahal izango dute.
Gure aurrez-aurreko programen abantantaila
guztiekin non-nahi.

GURE IRAKASLEAK
Soilik profesionalik onenak izanik berma dezakegu irakaskuntza kalitate bikaina. Horregatik,
gure irakasleek nazioarte mailan aintzatespena duten ziurtagiriak dituzte, hala nola,
Cambridge Unibertsitateko CELTA ziurtagiria edota Trinity College-n TESOL diploma. Era
berean, irakasle guztiek gutxienez bi urteko lan-esperientzia dute. Gainera, askok haur eta
nerabeen irakaskuntzan euren esperientzia egiaztatzen duten TYLEC bezalako berariazko
ziurtagiriak lortzen dituzte eta, urtean zehar izaten diren hainbat mintegitan ere parte hartzen
dute. Etengabeko ardura horrek zure seme-alabak eskolak erakargarri, dibertigarri eta
eraginkor bilakatzeko gai diren adituekin ikasiko duela bermatzen du.
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HAURRRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO GURE PROPOSAMENA
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

HAURRENTZAKO INGELESA
(14 HILABETE ETA 5 URTE BITARTEAN)

Hezkuntzarik onena haurtzarotik
Haur baten lehen urteak
funtsezkoak dira bigarren
hizkuntza baten ikaskuntzan
eta, horregatik, garai horretan
bereganatuko dituen oinarriak
bere bizitza osoan
zehar izango ditu lagun.
Garai honi gehieneko etekina atera
nahi diogu eta gure baliabideen zati
handienetako bat lehen haurtzarorako
hezkuntza-programak garatzera
bideratzen dugu. Modu horretan,
irakaskuntzarako metodologiarik
berritzaileenak ditugu eta, horiei esker,
haur bakoitzaren ahal guztia garatzeko
oinarriak jartzen ditugu.

Gure programak britainiar Foundation Stage Curriculum-ean oinarrituta daude.
Horrek zure seme-alabaren heldutasun fisikoa eta intelektuala laguntzen du eta
oinarrizko bost esparrutan oinarritzen da:

KOGNITIBOA
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LINGUISTIKOA

SOZIALA

EMOZIONALA

FISIKOA

BILINGUAL BABY CLUB
(14 HILABETETATIK AURRERA)

Bere lehen urratsak
ingelesez zurekin
Zertan datza?
British Council Schoolek eskaintzen duen
programa hori garatuta dago gurasoak
eta 14 hilabete baino gehiagoko haurrek
ingeles eta gaztelaniazko hezkuntza
elebidun baten oinarriak ezarriko dituen
gidatutako jarduera bat partekatzeko.

Gurasoak eta haurrak elkarrekin
ikaskuntzan
Une berezi bat elkarrekin gozatzeaz
gain, zure seme-alabaren garapena
nola bideratu ulertu ahal izango duzu
eta, era berean, bere komunikaziorako
gaitasuna bi hizkuntzetan batera
hobetzeko musika eta zentzumenesperientziak nola erabili ezagutuko duzu.

Bilingual Baby Club-en
 ure seme-alabak ingelesez egiten dituen
Z
lehen urratsetan lagunduko duzu.

Zure
seme-alabaren garapen fisiko eta
intelektuala faboratzen dugu.
 ure hezitzaileek eskarmentu handia
G
dute haur-hezkuntzan eta britainiar
curriculumean.
Ingelesez eta gaztelaniaz duzun gaitasun
komunikatiboa hobetzen lagunduko
dizuten hainbat elementu ezagutuko
dituzu.
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HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO GURE PROPOSAMENA
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

LEARNING TIME
WITH TIMMY
(2 ETA 5 URTE BITARTEAN)

Esperientzia zoriontsua ingelesa ikasten
Zure seme-alabak ingelesarekin duen lehenengo esperientzia berarentzat
une atsegina izatea nahi dugu eta, horrela, bizitzan zehar lagun izango duen
ikaskuntza prozesuaren aurrean jokabide positiboa izango du.

British Council, Aardman animazio estudio
britainiarrarekin batera, Learning Time
with Timmy sortu du. Lankidetza horrek
modu ezin hobean uztartzen ditu ingeles
hizkuntzaren irakaskuntza eta haurrek
gehien maite duten pertsonaia, Timmy
ardia, eta, horri esker, hizkuntza ikasten
dute hamaika ariketa eginez ondo
pasatzen duten bitartean.
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Zertan datza?

Ahoskera zuzena

Egituratutako joko baten bidez eta jarduera,
istorio, abesti, mugimendu eta eskulanen
bidez, giro sentsorial eta esploraziozkoa
sortzea lortzen dugu zure seme-alabak ondo
pasatu dezan eta ingelesa ikas dezan modu
naturalean eta ia konturatu gabe.

Haurrek ikaskuntzarako duten aurretiko
joera aprobetxatzen dugu eta enfasi berezia
jartzen dugu ahoskeran. Hori lortzeko,
abestiekin, jokoekin eta errimekin lan egiten
dugu, hasieratik ahoskera naturala beregana
dezaten laguntzeko.

Haurraren garapenaren garai nagusienak errespetatuz ingelesez oinarri
sendoak garatzea lortzen dugu.

EARLY YEARS 2

EARLY YEARS 3

EARLY YEARS 4

EARLY YEARS 5

Learning Time with Timmyrekin
zure seme-alabak:
Ingeles hizkuntzarekiko interesa
bereganatuko du.
 hoskera zuzenerako oinarriak
A
finkatuko ditu.
 ndo pasatuko du eta ikaskuntzarako
O
jarrera positiboa garatuko du.
 ere ikaskuntza prozesuan zehar seguru
B
eta, irakasleen eta gure lankideen aldetik,
lagunduta sentituko da.
 ere bizkortasuna hobetuko du
B
eskulanak, errimak eta ingelesezko
jokoak bezalako jarduera
multisentsorialei esker.
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HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO GURE PROPOSAMENA
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

PRIMARY PLUS
(6 ETA 11 URTE BITARTEAN)

Euren ikaskuntzaren
protagonista
Primary Plusen zure seme-alabak ingelesez arazorik gabe komunikatzeko
gaitasuna garatuko du eta urteak bete ahala hobetzen lagunduko dioten
oinarrizko gaitasunak ere eskuratuko ditu. Modu horretan, etorkizuneko
erronkei aurre egiteko prest izango da.
Zertan datza?
Zure seme-alaba bere adineko haurrentzat
zirraragarri diren gaien inguruko proiektu
eta atazetan murgilduko da. Joko, abesti
edo antzezlan laburrak bezalako jardueren
bidez, ingeles hizkuntzan argi hitz egitea
lortzen dugu, bere ahoskera sendotzen duen
bitartean.
Bere konfiantza handitu ingelesez
hitz egitean
Primary Plusekin bere ikaskuntzaren
protagonista sentituko da eta soilik
ingelesez hitz egiten den testuinguruetan
konfiantzaz moldatuko da.
Bere garapen integrala pertsona bezala
Ingeles hizkuntzaren irakaskuntzaz gain,
zure seme-alabaren garapen integralerako
funtsezkoak diren bestelako alderdiak
ere sustatuko ditugu. Bere gaitasun
sozialak, pertsonalak eta emozionalak
bultzatuko ditugu eta sormena, lidergoa eta
pentsamendu kritikoa bezalako trebetasunak
ere erraztuko ditugu. Zalantzarik gabe, horiek
guztiak bizitza osoan zehar erabiliko dituzten
ikaskuntza-gaitasunak dira.
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Haur bakoitzaren erritmoa errespetatzen dugu eta ikaskuntza
norbanakoaren prozesu bezala ulertzen dugu. Horregatik, haur bakoitzaren
garapenean oinarrituko gara euren ahala modu egokian garatzeko aukera
emango dien mailan kokatzeko.

LIME

BLUE

ORANGE

ZURE SEME-ALABAK
ETORKIZUNEAN BERE
IKASKUNTZARAKO
EZINBESTEKOAK IZANGO
DIREN TREBETASUNAK
GARATUKO DITU:

GREEN

INDIGO

RED

Primary Plusen zure
seme-alabak:
Ingelesezko hizkuntza-gaitasunak
bereganatzeko oinarriak finkatuko ditu.
 hoskera zuzen baterako oinarriak
A
finkatuko ditu.
 roiektu estimulagarrien bidez ondo
P
pasako du bere ikaskuntza prozesuan
parte-hartzen.
 ere sormena, lidergoa eta
B
pentsamendu kritikoa garatuko ditu.
 torkizunean baliagarri izango dituen
E
trebetasunak eskuratuko ditu.

KOMUNIKAZIOA

SORMENA

 zagunak dituen ingurunetan ingelesez
E
erraz hitz egiteko behar duen
konfiantza bereganatuko du.
Berria

LIDERGOA

PENTSAMENDU
KRITIKOA

P
 RIMARY PLUS ONLINE

Gure aurrez-aurreko ikastaroetara
joan ezin duten horientzat. Hezkuntzaprograma bera, eskola birtualekin eta
irakasleekin zuzenean edozein tokitik. 8
urtetik aurrera.
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HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO GURE PROPOSAMENA
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

SECONDARY PLUS
(12 ETA 17 URTE BITARTEAN)

Ingurune global eta lehiakor baterako prest
Gero eta lehiakorragoa den ingurune batean, gure ikasle nerabeak ingurune global
baterako prest izatea nahi dugu. Secondary Plusek ingelesez komunikatzeko
konfiantza garatzen lagunduko die eta, aldi berean, etorkizunerako garrantzitsuak
izango diren bestelako trebetasunak ere sustatuko ditugu.
Zertan datza?
Gure adituek British Councilerako bakarrik garatu
duten programaren bidez, gure ikasleek ingelesez
komunikatzeko duten gaitasuna garatuko dute eta, aldi
berean, bere irakaslearekin batera, euren garapenaren
inguruan hausnartuko dute bere ikaskuntza nola
sustatu ahal duten garbi izan dezaten.
Berria

Etorkizunerantz aurrera egiten

Komunikatzeko eta arazoak ebazteko duen gaitasuna
eta bere sormena indartuko dugu Connecting Cultures
bezalako jardueren bidez. Egitasmo aintzindari horretan
beste herrialdeetako eta adin bereko British Councileko
ikaskideekin harremanetan jarriko dira elkarlanean
aritzeko ingelesez bakarrik komunikatuz.
Ikasten jarraitzeko inspiratuta
Secondary Plusen gehiago ikastera inspiratuko
dieten gai garrantzitsu eta dinamikoekin motibatuta
sentituko dira.
Berria

SECONDARY PLUS ONLINE

Gure aurrez-aurreko ikastaroetara etorri ezin duten
horientzat. Hezkuntza-programa bera, online eskolekin
eta irakasleekin zuzenean edozein tokitik.
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XXI. MENDERAKO
FUNTSEZKOAK IZANGO
DIREN GAITASUNAK
SUSTATUKO DITUGU ZURE
SEME-ALABARENGAN

Gure ikasleak haien beharretara hobeto egokitzen den mailan jarriko
ditugu.
12 ETA 14 URTE BITARTEKO
MAILAK

15 ETA 17 URTE BITARTEKO
MAILAK

MCER

LOWER SECONDARY 1

A1

LOWER SECONDARY 2

A2

LOWER SECONDARY 3

UPPER SECONDARY 3

B1.1

LOWER SECONDARY 4

UPPER SECONDARY 4

B1.2

LOWER SECONDARY 5

UPPER SECONDARY 5

B2.1

LOWER SECONDARY 6

UPPER SECONDARY 6

B2.2

LOWER SECONDARY 7

UPPER SECONDARY 7

C1.1

UPPER SECONDARY 8

C1.2

UPPER SECONDARY 9

C2.1

UPPER SECONDARY 10

C2.2

Secondary Plusen zure
seme-alabak:

CAMBRIDGE
AZTERKETAK

FIRST
ADVANCED
PROFICIENCY

 onfiantza lortuko du ingelesez
K
hitz egiten eta bere gaitasun
komunikatiboak zabalduko ditu.
 ere lidergo gaitasuna, arazoak
B
konpontzeko gaitasuna,
pentsamendu kritikoa eta sormena
indartuko ditu.

GATAZKENEBAZPENA

LIDERGOA

SORMENA

 ehiago ikasteko inspiratuta
G
sentituko da.
 zterketa ofizialei arrakastaz
A
aurre egiteko gai izango da eta
unibertsitate ingurune batean
horrelako erronkei aurre egiteko
prest izango da.

PENTSAMENDU
KRITIKOA

Ingurune aldakor, inklusibo eta
globalizatu baterako prest den
pertsona bezala garatuko da.
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CAMBRIDGE
AZTERKETEN
PRESTAKETA
(12 ETA 17 URTE BITARTEAN)

Euren maila egiaztatzeko prest
Gure esperientzia zabalak urtero 75.000 pertsona baino gehiagori euren
ingeles-maila egiaztatzen lagunduz ikuspegi ezin hobea eskaintzen
digu gure ikasleei Cambridge azterketak prestatzerakoan aukera onenak
eskaintzeko.
Prestaketa mota ezberdinak
Ikasturte akademikoko gure Secondary Plus
programan First, Advanced eta Proficiency
azterketen prestaketa barneratzen dugu,
6., 8. eta 10. mailetan, hurrenez hurren. Ikasturte
horietan, azterketa gainditzeko beharrezkoa den
mailaraino prestatzen ditugu.
Ikastaro laburrak ere eskaintzen ditugu, azterketa
horien teknikak bereriaz prestatzeko.
Berria
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 nline prestaketa - Ikasleek Preliminary, First,
O
Advanced edo Proficiency azterketetarako
prestaketa online edo aurrez-aurre egitea
aukeratu dezakete.

ENGLISH EXTRA
Ezagutzear den ingelesezko
mundu bat
Eskoletan ikasitako ingelesa finkatzeko modurik onena
Egunerokotasunean naturaltasunez barneratzea da. Horregatik,
gure ikasleak english extra programaren Barruan antolatzen
ditugun jarduera guztietan parte hartzera animatzen ditugu.
GURE JARDUERAK
Ipuin-kontalari saioak, kozina, zientzia,
ihes-gelak, PET prestatzeko tailerrak,
argazkilaritza-lehiaketak, liburu azokak,
programazio- eta irakurketa-klubak edo
azterketak prestatzeko mintegiak, diraeskolez
gain gure zentroetan eskaintzen dizkizuegun
jardueren adibideak. Horrela, zure seme-alabak
ingurune seguru eta ezagun batean ikasitako
praktikan jarri ahal izango du. Eskaintza alda daiteke
zentroaren baitan eta horietako batzuk online izan
daitezke.
Berria

English Extra Online - Gainera,
online jarduera horietaz gozatu ahal izango dute
non-nahi.

BALIABIDE ZENTROAK ETA
MAILEGU-ZERBITZUAK
Gure zentro gehienetan ondo hornitutako baliabide
zentroak daude eta horietan, ikasturtean zehar,
hezkuntza jardueraren irakidura islatzen da. Galdetu
gure liburuzain adituei eta zure seme-alabarentzat
egokien diren baliabideak aurkitzen lagunduko
dizute. Gainera, hainbat baliabide digitalerako
sarbidea ere lortuko du, adibidez, LearnEnglish
Kids edo LearnEnglish Teens, ingelesa praktika
dezan ondo pasatzen duen bitartean.
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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 HIRIAN.
British Council Bilbao

British Council Valentzia

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.

Valentzian eskolak irakasten ditugu Alemaniar
Ikastetxe entzutetsuan gure gazteen kasuan
eta La Pagodan helduen kasuan, non ingeles
hizkuntzaren irakaskuntza eta britainiar kultura
hirigunera eramaten dugun.

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
MADRIL
BRITISH COUNCIL ESPAINIAKO
EGOITZA ZENTRALA,
HIRIBURUKO ERAIKIN
HISTORIKO BATEAN KOKATUTA
DAGOEN GURE CAMPUSA
ERREFERENTE KULTURALA DA
ETA HIRIKO PAISAIAREN PARTE
DA 1942. URTEZ GEROZTIK.
Etor zaitez gure instalazio berriak eta
baliabide zentroak ezagutzera eta
aprobetxatu zure ingeles maila doan
ezagutzeko aukera.

British Council Las Rozas

British Council Villaviciosa

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

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.

British Council Somosaguas
Somosaguaseko gure zentro berriak egoitza
partekatzen du gure British Council School
ikastetxe entzutetsuarekin eta, ondorioz, aukeran
diren hezkuntza instalazio onenak ditu: horiek
guztiak aprobetxatu ahal izango dituzu gure ikasle
izateagatik.

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.

 Gure

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.

 Aniztasunaren

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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