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STUDERA I MADRI D

BO I MADRI D

AN SöK TI LL OSS

Vil l du förbättra din spanska, uppleva

den spanska kulturen, få nya vänner

för l ivet samtidigt som du inte förlorar

ett gymnasieår?

I så fal l ska du söka ti l l vårt gästelevs-

program. Vi tar varje år emot ca 60

elever som läser EK, SA el ler NA.

Läs mer på sida 2

Många kommuner ti l låter att

eleven tar med sig sin skolpeng ti l l

en svensk utlandsskola.

Utbi ldningsnämnden i din

kommun vet om skolpengen föl jer

med utomlands och hur processen

går ti l l .

Läs mer på nästa sida 3

COLEG IO

E SCAND I NAVO

Som gästelev i Madrid bor du

i en spansk värdfamil j och

kommer i direktkontakt med

både spanska språket och

spanska kulturen. På skolan

möts du av en internationel l

atmosfär med ständiga

språkbyten mellan svenska,

engelska och spanska. Al l

undervisning sker däremot

på svenska av engagerade

och duktiga lärare. Under-

visningen sker oftast i små

grupper där varje elev får

mycket lärartid.

Läs mer på sida 4

Många kommuner ti l låter att eleven

tar med sig sin skolpeng ti l l en svensk

utlandsskola.

Utbi ldningsnämnden i din kommun vet

om skolpengen föl jer med utomlands

och hur processen går ti l l .

Läs mer om vem du kan kontakta för

att få mer information på sida 5

Madrid är en världsstad. Här finns

ett enormt utbud av kultur,

arkitektur, musik och idrott och

dessutom ett fantastiskt nöjesl iv.

En timme norr om Madrid l igger

bergskedjan Sierra Guadarrama

med rika möjl igheter ti l l vandringar,

naturupplevelser och skidåkning.

Läs mer på sida 3



STUDERA

I MADRID

Varför inte läsa en termin el ler två på

Skandinaviska skolan i Madrid. Här

står kultur, språk, upplevelser och

gemenskap i fokus. Du bor i en spansk

värdfamil j med unik möjl ighet att

fördjupa dina språkkunskaper och

uppleva en ny spännande kultur.

• Utökad studietid för spansk-
undervisning

• Engagerade och behöriga lärare

• Små undervisningsgrupper

• Internationel l atmosfär

• Upplevelser och utflykter i Madrid
med omnejd

-

D I N STUD I E PLAN

Vil l du läsa ett år el ler en
termin utomlands utan att
behöva förlänga din
gymnasietid? Vi föl jer svensk
läroplan på samma sätt som
alla gymnasieskolor i Sverige.
Vi anpassar din studieplan så
att du kan fortsätta dina
studier som planerat. Du kan
läsa ditt sista år hos oss och
ta studenten här i Madrid,
el ler läsa ditt andra
gymnasieår hos oss och sen
avsluta trean i Sverige.
Skicka din studieplan ti l l oss
så kommer vi med ett förslag
på vilka kurser du kan läsa
hos oss.
Vi erjuder kurser från de tre
programmen: EK, NA och SA.

HOS OSS FÅR DU

EN UN I K MÖJ L I GH ET



BO I MADRID

Madrid är en kosmopolitisk och

modern storstad med influenser

från hela världen. Här vandrar du i

Hemingways fotspår och känner

att Madrid fortfarande har kvar sin

spanska själ och identitet. Du hittar

mysiga restauranger med mat från

hela världen blandat med spanska

tapas.

METROPOLEN MADR I D

Varje termin gör vi flera utflykter,

exkursioner och vandringar, bland

annat ti l l Toledo, Segovia, Cuenca,

San Lorenzo de El Escorial ,

Embalse de San Juan (badplats),

Salamanca och Sierra de

Guadarrama. Al la bi lderna i den

här brochyren är från ol ika

utflyktsmål runt Madrid.

UTFLYKTER



COLEGIO

ESCANDINAVO

Den Skandinaviska skolan i Madrid

är en svensk utlandsskola med

nästan 80 års erfarenhet av

utbi ldning från förskolan upp ti l l

gymnasiet.

Vi har en skandinavisk och en

internationel l sektion, båda

baserade på skandinavisk

pedagogik och värderingar. På den

skandinaviska sektionen är

undervisningen på svenska och

föl jer svensk läroplan. På den

internationel la delen föl jer

eleverna Cambridge läroplan och

al l undervisning är på engelska.

De båda sektionerna ger skolan en

internationel l prägel med inslag

från hela världen, men de

starkaste influenserna kommer

från Sverige och Spanien.

"Spanskan blir bättre för varje
dag! Våra spansklärare är super-
bra och vi utvecklas hela tiden. I
våra värdfamiljer pratar vi bara
spanska och det fungerar numera
riktigt bra, även om det var lite
svårt i början. Det är inspirerande
att kunna träna spanskan
överallt. Det är en härlig känsla
att använda språket i affärer och
på restauranger."
VIKTOR OCH ERIK

COLE G I O E S CAND I N AVO



ANSÖK

TILL OSS

Mer information hittar du på vår

hemsida: www.escandinavo.com

Har du frågor och funderingar? Vi

svarar på al la dina frågor. Kontakta

skolans rektor Jenny Dettmann på

mejladressen:

jenny.dettmann@escandinavo.com

VÅGA TA KLI VE T"Året på Skandinaviska skolan i
Madrid gav mig så mycket, mer än vad
jag någonsin hade kunnat förvänta
mig eller önskat. Jag har fått lära
känna mig själv, vem jag är och vad jag
uppskattar i livet. Jag har fått känna
på att leva mer självständigt.
Vetskapen om att kunna klara sig själv
och att kunna lita på sin egen förmåga
har gett mig så mycket. Att komma till
ett nytt sammanhang med nya
personer i ett nytt land var utmanande
men det fick mig att växa så otroligt
mycket. Jag har utvecklats socialt,
akademiskt och inte minst i mig själv.
Jag har skapat relationer som kommer
hålla livet ut med både vänner,
värdfamilj och lärare. Jag har lärt mig
ett världsspråk som jag kommer ha
användning för hela livet och Spanien
har blivit mitt andra hem. Om du har
chansen att få åka på ett utbytesår så
ta den. Det är det bästa beslutet jag
tagit i hela mitt liv och jag är för evigt
tacksam för mitt utbytesår på
Skandinaviska skolan i Madrid!"
KARLA

Colegio Escandinavo

Camino Ancho, 1 4

281 09 Alcobendas Madrid

Tel : +34 91 65001 27

www.escandinavo.com

colegio@escandinavo.com




