
CONNECTING THE DOTS
BOYS, COMMUNITIES AND THE FUTURE

La IBSC Annual Conference és una trobada anual que es realitza des de fa 
24 anys amb els col·legis d’aquesta organització. També hi pot participar 
qualsevol persona relacionada amb l’educació de nois.

Hi participaran uns 600 directius i professors d’escoles 
d’educació personalitzada per a nois d’unes 200 escoles 
d’uns 20 països.

El lema de la #IBSCAC 2020 és 
Connecting the Dots: Boys, 
Communities, and the Future.

Viaró Global School és el primer 
col·legi no anglosaxó que acull 
l’esdeveniment.
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QUÈ ÉS LA IBSC?

LA IBSC ANNUAL CONFERENCE

La IBSC, 
International Boy’s 
Schools Coalition, 
és una coalició 
internacional sense 
ànim de lucre 
fundada als Estats 
Units.

D’escoles 
d’educació 
personalitzada 
per a nois dels 
5 continents.

Està en relació amb 
altres organitzacions 
amb els mateixos fins 
d’escoles d’educació 
personalitzada 
femenina.

Atenen a uns 
230.000 nens de 
tots els ambients, 
especialment del 
món anglosaxó.

Hi pertanyen més 
de 260 escoles 
públiques i 
privades, religioses 
i laiques.

Del 8 a l’11 de juliol de 2020, la IBSC Annual Conference tindrà la seva seu al nostre 
col·legi, Viaró Global School.

viaró global school

http://viaro.org/ca/colegio/ibsc-internacional/
https://www.theibsc.org/
http://viaro.org/ca/


El Almendro serà l’epicentre de l’IBSCAC 2020. Sabies que El Almendro és 
l’únic edifici pel qual hem passat tots els sèniors de Viaró? Va construir-se l’any de la 
fundació de l’escola, el 1963, i des de la promoció d’Adan, fins Zenit II, que aquest any 
van desfilar amb les banderes a la Festa Esportiva... tots hem passat per les seves 
aules.

Actualment, i per poder donar resposta a les necessitats de l’educació personalitzada 
del s.XXI, està en fase de renovació.

Ens ajudes a que El Almendro creixi cap al futur?
Conoce todos los detalles aquí:
 

https://colabora.fundaciovellametller.com/ 
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COM POTS AJUDAR-HI?

PROJECTE EL ALMENDRO

1. Per a tota la societat: Donar a conèixer que l’educació 
personalitzada per a nois és una diversa, arrelada, amb tradició i 
molt actual a la resta del món.

Per a Viaró Global School: establir vincles amb centenars de 
col·legis que repercutiran en les famílies, professors i alumnes. 
Aquells que hagin participat a la Conferècia Anual coneixeran de 
primera mà Viaró, la seva missió i els seus valors.

Per a la IBSC: descobrir la potència de Viaró a l’hora d’organitzar 
l’Annual Conference i l’ampliació de col·legis de diversos països que 
participen de l’esdeveniment.

QUÈ APORTA A VIARÓ L’ORGANITZACIÓ DE LA IBSC ANNUAL CONFERENCE:

No hi pot haver un gran esdeveniment sense els seus 

voluntaris. A Viaró estem buscant voluntaris 
perquè ens ajudin en diferents tasques del congrés: 
abans, durant i després. Si creus que ens pots ajudar, 

si us plau FES-NOS-HO SABER. Escriu-nos 
a: Ibsc@viaro.org

viaró global school

http://viaro.org/ca/colegio/ibsc-internacional/
https://colabora.fundaciovellametller.com/
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