www.iccic.edu/viatges

–
els nostres
10 punts forts
Per què escollir-nos?

La decisió de realitzar un
any escolar en un país
estranger és, sens dubte,
la més rellevant que una
família pot prendre en
relació a la vida acadèmica-personal d’un fill o filla.
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En aquest camí, que s’inicia amb les preguntes a
coneguts que han realitzat
un programa similar, per
seguir amb la comparació
entre diverses empreses del
sector, cal decidir-se pels
millors experts i tenir la
tranquil·litat que durant tot
el procés estarem assistits
per persones que escolten
les nostres sol·licituds i
dubtes de la forma més
personal i al mateix temps
les resolen de la manera
més professional.

1 / Equip consolidat d’experts que
ens permet atendre les necessitats
individuals que es plantegen.
2 / Entrevistes personals amb les famílies i els participants conjuntament
i per separat.
3 / Test de nivell d’idioma.
4 / Consolidades relacions amb les
millors escoles i comunitats educatives
a nivell mundial.
5 / Organització abans de la sortida
d’un seminari d’orientació i preparació
per als estudiants i les seves famílies.
6 / Seguiment minuciós de l’adaptació
i resultats de cada estudiant.
7 / La millor assegurança mèdica
d’accidents i responsabilitat civil.
8 / Gestió completa de la convalidació.
9 / Servei d’atenció 24 hores.
10 / I com sempre, la garantia de
l’organitzador de cursos d’idiomes a
l’estranger amb més prestigi del país.

La decisió

pàg. 2

Guia global

pàg. 5

Blog

pàg. 6 a 7

Estats Units
el pas somiat

pàg. 8 a 13

Canadà
un pas únic

pàg. 14 a 17

Regne Unit
el pas natural

pàg. 18 a 21

Irlanda
un pas tranquil

pàg. 22 a 25

França
el pas rellevant

pàg. 26 a 27

Alemanya
un pas extraordinari

pàg. 28 a 29

Suïssa
un pas selecte

pàg. 30 a 31
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Equivalències dels diferents sistemes educatius

* * Només es recomana en el cas que s’hagi realitzat el curs anterior en el sistema acadèmic del Regne Unit.
** Aquest curs finalitza amb l’examen estatal Leaving Certificate. La superació d’aquest és requisit imprescindible per a convalidar el curs.

4
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Convalidacions
Es pot convalidar el curs realitzat a l’estranger únicament quan es
realitza l’any complet. En els casos de trimestre i / o semestre (no
convalidables) l’escola espanyola o andorrana haurà d’acceptar
reincorporar a l’ estudiant quan torni de la seva estada.
Cada país té les seves pròpies peculiaritats per convalidar els estudis realitzats. Els nostres assessors us ajudaran a fer la selecció
d’assignatures, curs i nivell perquè no hi hagi problemes administratius o de criteri per a impedir la posterior convalidació del
curs en el nostre país. A nivell general fins a 3r d’ESO no sol ser
necessari cap tràmit especial de convalidació però en els casos de
4rt d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat el procés és més complex.

Trobareu informació més precisa en la secció de cada un dels països.

Mares,
pares i
estudiants
comparteixen la
seva experiència.
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Jaime, nascut el 2002 va cursar 1r. de Batxillerat
a Minnesota, el curs 2018-2019 i va relatar la seva
experiència al nostre blog com d’altres estudiants.

Començament de l’any escolar a Minnesota
Divendres, 19 d’octubre de 2018
By Jaime Pérez
–

Sóc en Jaime Pérez de Madrid, i el 29 d’agost vaig
arribar a aquest meravellós estat, Minnesota.
M’he sentit molt estimat i molt integrat des que
vaig arribar, la veritat és que tot va de meravella. Després de dos mesos aquí estic molt feliç i
gaudint moltíssim.
He d’admetre que el començament va ser força
dur. Em vaig trobar sol, en un món completament
nou i depenent només de mi mateix. Em vaig
veure sol mentre tots els meus amics a Espanya
estaven junts i passant-ho bé. Trobes a faltar a la
teva família, el dia a dia, tenir algú al teu costat, ja
sigui la teva mare, el teu pare o els teus germans,
que sempre t’han ajudat amb tot. Tot d’una, les
coses més bàsiques i normals se’t fan super dures,
tot és molt difícil. Organitzar les teves assignatures perquè tot estigui bé a la tornada, contractar
un servei de mòbil aquí, començar a conèixer a la
família amb la qual comences la teva nova vida,
estar sempre perdut, sense saber on estàs... Totes
aquestes coses et vénen de cop, i personalment,
ho vaig viure amb molta angoixa, però veritablement, mirant cap enrere van ser una ximpleria, i
ara estic millor que mai.
Un cop passada la primera setmana, tot va
començar a anar molt millor. Em vaig apuntar a
futbol en el meu High School, vaig fer bastants
amics i tenia la ment sempre ocupada: classe, futbol, família

i al llit. Ja començava la meva rutina
en aquest nou món.
Veig coses que només havia vist en pel·lícules.
L’autobús groc als matins, homecoming, la foto de
l’anuari, el campus de la High School, la bandera
per tot arreu .... Això és una passada!
Una de les millor coses que he fet fins ara ha estat
apuntar-me als esports, en el meu cas el futbol.
Es fan molt bones amistats, un amic et pot dur
a casa, un col·lega amb el qual estàs a classe de
mates ... comences a fer el teu grupet.
A part d’aquests amics que he fet a l’institut, estar
amb d’altres Exchange Students com jo és la pera.
Som tots adolescents, més o menys de la mateixa
edat i tots estem passant per la mateixa situació.
Parlar amb ells i passar estona junts és genial.
En la meva High School som 5 espanyols, un noi
d’Indonèsia, un altre de la República Txeca, un
altre de la Xina i una noia hongaresa. La veritat és

que ens vam avenir com a germans i tot en anglès
clar, de l’espanyol ja m’estic oblidant.
Ser l’Exchange Student aquí, afortunadament, és
la pera. Tothom et vol conèixer, vol parlar amb tu i
fas moltíssims amics.
Fora de la vida del col·legi, la meva família es
preocupa molt per mi. Els agrada donar a conèixer
el seu país i la seva gent. Em porten a molts llocs i
m’expliquen de tot. Estic aprenent un munt!
(...)

L’Elena, ens va explicar al nostre blog, el que implica,
segons la seva mirada, enviar a una filla a estudiar un
any als Estats Units.

Què significa enviar un fill a
l’estranger un curs sencer?
Divendres, 14 de setembre de 2018
By Elena
–

Quan tens un fill tens un trosset teu. Jo tinc 3 fills
i són els meus 3 millors trossets.
Quan un fill teu marxa 10 mesos a 7.000 km se
t’obre un buit enorme, i no pots entendre com
aquest “trosset” teu que ha marxat genera un buit
tan gran.
A l’oficina ens van dir que enviar un fill a l’estranger un curs, era un acte de generositat. Estic
totalment d’acord. En definitiva, el que tots els
pares volem, és que els nostres fills siguin feliços. I
aquest buit que ens queda, que de vegades sembla
tan gran, s’omple i es desborda quan parlem amb
ells per Skype, ens envien un àudio, un vídeo i
unes fotos. I els veiem feliços, radiants, madurs i
ens sentim tan orgullosos d’ells, que ja no es nota
aquest buit que hi havia.
Nosaltres és la segona filla que enviem a estudiar
un curs a l’estranger. El dia que va tornar la
nostra primera filla ens va envair una sensació
de felicitat inexplicable. Ella diu que va ser una
gran experiència i des del minut zero va dir que
tornaria a repetir l’experiència. I aquí estem, fent
el mateix amb la nostra segona filla.
Ells estan feliços, estan aprenent moltíssim i
esprement la vida. Si nosaltres podem donar-los
aquesta oportunitat no serà la nostra nostàlgia
el que ho impedeixi. Seria egoista. I enviar a un
fill un curs a l’estranger és un acte de generositat
de nosaltres cap a ells. Per últim un consell: no
es pot controlar des d’aquí tot el que ells fan allà.
Cal haver-los donat els ensenyaments i les eines
necessàries abans que se’n vagin i confiar que
les faran servir bé. Ho fan molt millor del que
nosaltres pensem.

Els nostres
números

46+29+2121q

––––––––

7+29+44+14+6
edat participants:

––––––––

67+33
països escollits:
EUA – 46,5 %
Canadà – 28,5 %
Irlanda – 22%
Regne Unit – 2 %
Alemanya – 0,5%
França – 0,5 %
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14

7%

29%

15

16

44%

14%

17 (anys)

6%

––––––––

participants:
nois
noies

33%

94%
6%
––––––––

67%

elecció:
família
residència

––––––––

durada:
any escolar: 60%
semestre: 14%
term./trimestre: 26%

destinacions:

CANADÀ

Golden Hills, Langley,
Victoria, Delta, Rocky
Mountains, Pembina
Trails, New Brunswick,
Cowichan, Burnaby,
Calgary, Livingston,
Newfoundland, Victoria,
Sea to Sky, Otawa,
Saanich, Upper Canada.

EUA

Wisconsin, Ohio, Indiana,
Minnesota, Iowa, Texas,
Kentucky, Montana,
Oklahoma, Utah, Arkansas,
Florida, Hawaii, Kansas,
Louisiana, Michigan, New
Jersey, New York, North
Dakota, South Carolina,
South Dakota, Virginia,
Washington, West Virginia.
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Sistema educatiu

United
States of
America

El sistema educatiu nord-americà s’estén durant
12 anys o “graus” (del 1r al 12è) d’educació previs
a l’ingrés a l’ensenyament superior. Aquests es
divideixen en tres etapes:

Convalidació

Elementary School.
Cinc graus dels 6 als 11 anys.

Middle School.

Tres graus dels 11 als 14 anys.

High School.

Quatre graus dels 14 als 18 anys.
Un cop culminat amb èxit el grau 12, els alumnes
poden seguir amb l’educació superior, que pot ser
vocacional i / o tècnica (2 anys), professional o
universitària (4 anys).

El teu programa
La majoria de les High School estructuren el seu
any acadèmic en semestres. El primer semestre
va des d’agost fins al gener, i el segon, de gener a
juny.
Hi ha alguns centres que distribueixen el seu curs
en 3 quarters (avaluacions) i d’ altres utilitzen un
sistema de blocs. Pel que fa a les assignatures que
s’ofereixen, les opcions són variades: pots tenir
alguna assignatura obligatòria exigida pel col·legi,
i hauràs d’ inscriure’t a les exigides pel Ministeri
d’Educació per a la convalidació dels teus estudis.
Un cop compleixis aquests requisits podràs triar
les que prefereixis - depèn de les escoles poden
haver més de cent diferents i de totes les especialitats imaginables – fins a sumar el nombre obligatori en el que l’escola et farà matricular. Tindràs
el nostre assessorament en tot moment per a fer el
teu curs convalidable segons els paràmetres que
fixa el Ministeri, però no hi ha la garantia absoluta
de que això es produeixi.
Pensa que tot i tenir un complet assessorament,
els primers dies seran força complexos, ja que a
més d’adaptar-te a una nova vida, hauràs d’estar
molt pendent del teu procés de matriculació comprovant que les assignatures i el grau en què t’has
inscrit es corresponen al que s’exigeix i comunicant-nos-ho per a la seva revisió.

L’alumnat procedent del sistema educatiu espanyol que s’incorpori a
cursos del sistema educatiu nord-americà i vulgui homologar o convalidar els estudis cursats a Estats Units ha de complir els següents
requisits:
– Haver superat completament tots i cada un dels cursos previs al
curs o cursos que pretenguin homologar o convalidar.
– Acreditar qualificació positiva (A, B, C o D) en totes i cadascuna
de les matèries cursades en el grau o graus objecte de convalidació o
homologació. En el cas que les qualificacions no segueixin l’escala literal, la qualificació positiva es fixarà en 65 de 100, llevat que consti
expressament en la certificació altra qualificació mínima requerida.
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– Haver cursat, durant dos semestres, en el grau respectiu, i amb
qualificació positiva d’un nombre mínim d’assignatures.

Garantia de qualitat
L’any escolar als Estats Units està regulat per la legislació nord-americana mitjançant l’Agència estatal CSIET (Council on Standards
for International Educational Travel). Aquest organisme estableix
els estàndards de qualitat i supervisió. Les nostres organitzacions
col·laboradores nord-americanes són membres acreditats de ple dret
del CSIET i han estat designades pel Departament d’Estat nord-americà per emetre els visats obligatoris per a la realització d’aquest
curs.

Visat
Recorda que l’obtenció de l’visat és obligatòria i implica una entrevista presencial a l’Ambaixada dels Estats Units a Madrid.

EEUU

Escola
pública
Als Estats Units l’ensenyament
escolar, depèn primordialment
dels Estats i les comunitats locals.
Aquests són els que s’encarreguen
del contingut dels programes d’estudi així com dels mètodes educatius; de fet, la llei federal prohibeix al
govern dels Estats Units interferir en
aquestes àrees.
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El Districte Escolar és la forma que
adopta l’administració educativa
pública en els Estats Units d’Amèrica. A nivell general, els districtes
escolars són responsables de
l’administració de totes les escoles
públiques en una zona concreta,
que pot ser un municipi o una part
del mateix. És un cos polític únic,
equivalent al d’una ciutat o al d’un
comtat, ja que té diversos poders,
com el de cobrar impostos, per
exemple.
Els districtes escolars tenen un cos
legislatiu, anomenat consell escolar
o comitè escolar, els membres són
elegits directament per la població
mitjançant la celebració d’unes
eleccions. Aquests membres, per la
seva banda, tenen la responsabilitat
de triar a un superintendent (supervisor), generalment un professor
altament qualificat, per actuar com
a cap executiu del consell, responsable també de prendre decisions
i posar en marxa les polítiques. En
ocasions, el districte pot actuar com
a judicatura, aplicant sancions als
empleats o estudiants. En els Estats
Units hi ha més de 14.000 districtes
escolars.

EEUU

Escola Pública
(subvencionada)
Visat J1

Requisits de
participació
Els requisits per a la realització
d’un any acadèmic en un col·legi
públic, són molt rigorosos. S’han
de reunir una sèrie de condicions
mínimes:
· En el cas dels programes en família remunerada i possibilitat d’elecció de zona (F1) els participants
poden tenir entre 14 i 18 anys. En
el programa de família voluntària
(J1) han de tenir mínim 15 anys fets
i màxim 18 anys i sis mesos quan
s’inicia el curs.
· S’ha de tenir un nivell d’anglès
raonable. Es realitzarà una prova
de nivell prèvia parlada i escrita a
cada participant (ELTiS test).
· Un adequat expedient acadèmic és
imprescindible.

–

no voluntària és el districte escolar el qual selecciona el col·legi
segons el perfil del participant
Existeix una ínfima possibilitat
que finalment no puguis realitzar
el programa a causa del procés
de selecció de l’escola i /o família. Per aquest mateix motiu us
recomanem matricular igualment
a la vostra escola a Espanya.

Welcome family

Algunes vegades el/la estudiant
s’allotja primer en una família
que no serà la seva família
d’acollida definitiva. Podria
· Cal inscriure’s en aquests prograacabar sent la seva família per
mes amb molta antelació.
a tot el programa però no és el
més freqüent. Aquest fet té la
seva explicació en la complexitat
implícita al programa J1; els
complexos tràmits per ser família
Selecció de famílies
Les organitzacions amb les que tre- d’acollida i els estrictes límits
ballem tenen coordinadors repartits sobre la data d’entrada al país
que les normes d’aquest tipus de
per tot el país. Aquests són els
visat imposen.
encarregats d’entrevistar les famílies interessades i conèixer la seva
forma de vida. La família omple
Mai estaràs sol/a
un qüestionari molt complet amb
Durant tot l’any tindràs al teu
tots els detalls i preferències, a més
costat moltes persones que
d’aportar diferents referències i
t’ajudaran a fer més senzilla la
dades de tipus confidencial. Un cop
teva integració. A més de la teva
els estudiants emplenen el dossier
família, amics i professors del
necessari per a aquest programa,
centre, la nostra organització
la nostra organització l’envia a
americana t’assignarà un coorun coordinador local per que el
dinador/a local des de l’arribada
presenti a les famílies i aquestes
per ajudar-te en tots els aspectes
trien en funció dels seus interessos.
que necessitis. Aquesta figura del
Una vegada confirmada la família,
coordinador local és molt imporel nostre coordinador gestiona la
tant i és el responsable d’assegumatrícula a l’escola.
rar la teva adaptació correcta.
Si per algun motiu el col·legi no
Compta amb ell/ella per a tot el
pogués acceptar l’estudiant, es pot
que necessitis!
buscar un col·legi en alguna població propera (sempre que la família
pugui traslladar al participant) o
s’ha de prescindir d’aquesta família
i iniciar la recerca d’una de nova.
En el cas dels programes de família
· S’han d’acceptar totes les normes
que figuren en el manual específic
d’aquest programa.

.

4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família Voluntària
Visat J1.
15 a 18 anys
–
Any: 11.980€
Semestre: 8.100€
El visat J1 és un instrument del Departament
d’Estat dels Estats Units per a potenciar el coneixement global a través de l’educació i la cultura. Per aquest motiu els participants poden gaudir
d’un any escolar al país, a través de les fundacions
autoritzades, amb part del programa subvencionat
pel mateix Departament.
Per a tot el país és un orgull poder comptar a
la seva comunitat amb estudiants provinents
de països molt diferents, que no només seran
ambaixadors d’Estats Units de per vida, sinó que
enriquiran la seva escola i la seva població amb el
seu bagatge cultural i les seves diferents experiències.
Durant els nou mesos que dura el programa, no
es pot tornar al país d’origen ni rebre la visita de
familiars. Únicament es pot fer un curs, i no es
pot haver cursat anteriorment un curs escolar als
Estats Units. Si es volgués fer un altre any escolar
als Estats Units el participant hauria de canviar a
una escola privada amb un nou visat.

Escola Pública
(elecció preferències
i/o zona)
Visat F1
–

3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família
Elecció de preferències: clima, ...
Visat F1.
14 a 18 anys
–
Any: 20.100 €
Semestre: 13.930 €
La llei nord-americana només permet realitzar
aquest programa entre el grau 9 i 12 (els participants han de tenir entre 14 i 18 anys) i sempre que
el participant pagui íntegrament el cost de l’escola
pública en la qual s’inscriu, per això també són
programes més cars que els que es realitzen amb
el visat J1 i hi ha moltes diferències segons l’ Estat
i el districte. Les famílies que acullen estudiants
reben una petita remuneració econòmica però la
seva motivació és igual d’altruista que la de les
famílies voluntàries. El participant ens indica
algunes preferències: clima, esports, assignatures,
nivell, etc. i se li proposen tres escoles seguint les
seves indicacions.

El preu inclou
· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció del programa i
tràmits d’admissió.
· Allotjament en família
(Voluntària J1 i remunerada F1) durant el programa.
· Taxes acadèmiques
de l’escola i transport
escolar (només en algunes
escoles).
· Seguiment participant:
coordinador de zona.
· Gestió de l’obtenció de
visat J1 / F1 a Madrid (no
inclou transport) i taxes
d’ambaixada.
· Obtenció de documents
per a la convalidació i
gestió de la mateixa.
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil
· Seminari d’orientació per
a participants i famílies
previ a la sortida.

_____
1 USD = 0,85 €
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Els participants poden tornar al país d’origen
per a les vacances de Nadal i / o rebre la visita
de familiars sempre que siguin autoritzats per
l’organització americana.

EEUU

Escola
privada

El preu inclou
(pàg. 12)
· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció del programa i
tràmits d’admissió.
· Allotjament en família
(Voluntària J1 i remunerada F1) durant el programa.

Middle & High
School

· Seguiment participant:
coordinador de zona.

–

Primària, ESO i Batxillerat
Residència o Família
Visat F1.
11 a 18 anys.
–
Any entre: 25.000 USD i 70.000 USD *
Semestre: entre 15.000 USD i 40.000USD*

12
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Disposem d’escoles en gairebé tots els estats, la
majoria coeducatives però algunes exclusivament
per a nois o noies.
Per a fer una correcta selecció de l’escola, en
cas que la família no en tingui una de triada, és
necessari disposar de la màxima informació de
l’estudiant i els seus hàbits, hobbies, interessos i
necessitats així com si desitja algun estat en concret, que l’escola sigui coeducacional o únicament
de nois/es, si es vol practicar de forma professional
algun esport o activitat artística, etc.

T’ajudem a trobar l’escola
dels teus somnis...
Si teniu en ment un col·legi privat concret amb
allotjament en Residència o no hi ha un col·legi
concret en la vostra llista però sí unes característiques molt concretes que ha de complir l’escola
que desitgeu, nosaltres us acompanyem fins allà
on ens necessiteu. Començant amb la selecció
del col·legi, seguint amb la matrícula i la preparació
de l’expedient; comptar amb el nostre seguiment
durant l’any escolar o gestionar la convalidació al
retorn.
Cada pas en el que necessiteu la nostra ajuda, té
un cost completament transparent.
Selecció d’escoles +
Gestió d’inscripció

1.980 €

Seguiment anual (opcional)

2.100 €

Convalidació +
seguiment (opcional)

600 €

Assegurança mèdica i
de viatge (opcional)

700 €

Pack complet > 4.490 €
(inclou descompte de 400€)

EEUU

· Gestió de l’obtenció de
visat J1 / F1 a Madrid (no
inclou transport) i taxes
d’ ambaixada.
· Seminari d’orientació per
a participants i famílies
previ a la sortida .
* Aquest preu pot ser
superior en el cas d’optar
a escoles concretes de
major prestigi.

El pont a la
Universitat
High School
Completion

University
Pathway

Pine Manor (Boston)
Concordia (New York)
CSU F ullerton (California)
Mount Saint Vicent (NY)

Pine Manor College (Boston)
Concordia College (New York)
UW Fox Cities (Wisconsin)
CSU Fullerton (California)

Batxillerat
Residència
Visat F1
A partir de 16 anys
Term (9.100 –10.800) USD
10.560 USD (Tuition)

Universitat
Residència
A partir de 17 anys
Inici: gener o agost
Pine Manor: 48.500USD
Concordia: 55.000 USD
UW Fox Cities: 39.760 USD
CSU Fullerton: 48.000USD

Si encara et falta cursar un curs de Batxillerat i
tens un nivell de TOEFL al voltant dels 61 punts,
fent un curs de tres mesos preparatori (inici el
17 de juny o el 16 de setembre) abans de l’inici
del curs universitari (finals d’agost o principis
de gener) podràs accedir directament al primer
curs de la carrera de la teva elecció sempre que el
teu nivell d’anglès i d’aptitud per als estudis hagi
assolit el mínim requerit. Si el teu nivell d’anglès
és més baix hauràs de fer més trimestres del
programa.

El programa
El preu inclou
(pàg. 13)
· Inscripció al curs.
· Taxes acadèmiques del
curs escollit.

15 hores setmanals de programa de preparació universitària incloent-hi TOEFL + 10 hores setmanals
d’assignatures acadèmiques + 5 hores setmanals
d’assignatures electives + assessorament curricular i
de les tasques de voluntariat obligatòries + conferències i workshops + suport a la integració i necessitats
possibles.

· Allotjament en Residència
i Mitja Pensió o Pensió Completa depenent del centre.

Fes la teva carrera universitària als Estats
Units (quatre anys) estalviant l’any extra que
han de fer els estudiants estrangers (és a dir,
començant primer de carrera com els estudiants
nord-americans) en una universitat americana
i amb assessorament d’experts. Un altre valor
afegit és que inicies la teva experiència en una
universitat més econòmica, i a partir del segon
any (el tercer a Califòrnia) pots canviar a la
universitat dels teus somnis.
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El programa
Entre 12 i 15 crèdits (3/5 assignatures) per semestre dins l’àrea d’estudi escollida de la carrera
+ programa de suport expert dins del campus
(Profile Builder / Academic Guidance / Personal
Care and Support). Aquest programa de suport
inclou 10 hores setmanals d’estudi tutoritzat.

· Entrevistes d’orientació
amb participant i família.
· Seguiment participant:
coordinador del centre.
· Gestió de l’obtenció de
visat F1 a Madrid (no
inclou transport) i taxes
d’ambaixada.

our fee:
A més del cost directe de l’escola pots escollir els
serveis que vulguis contractar.
Selecció +Gestió

1.980 €

Seguiment (opcional)

2.100 € / 1.050 €

Assegurança (opcional)

2.100 € / 1.050 €
EEUU

Sistema educatiu
canadenc

Canada
14

Treballem amb
districtes escolars en gairebé
totes les províncies del país
mantenint amb
alguns d’ells
extraordinàries
relacions personals establertes durant
anys. Aquests
districtes tenen
al seu càrrec un
gran nombre
d’escoles tant
públiques com
privades des de
Primària fins a
Batxillerat.

Un pas únic.
Pocs països del món
tenen tan interioritzat un
respecte profund a les
diferents identitats i cultures com el Canadà.

En l’informe PISA, que compara el rendiment
acadèmic dels alumnes de gran part dels països
del món en matemàtiques, ciència i lectura,
Canadà apareix sempre com el primer dels països
anglosaxons i se situa entre els llocs segon i desè
depenent de l’àrea examinada.
A Canadà, l’educació és una competència de les
províncies. No existeix un sistema d’educació
a nivell nacional i els sistemes provincials són
veritablement diferents en la seva organització,
orientació i formes d’enfocar el currículum. Això
no obstant, tant els col·legis públics com els
privats tenen un control curricular establert per
cada província que garanteix la igualtat d’oportunitats a l’hora de valorar els coneixements
adquirits i aprovar el curs. A cada província o
territori (10 províncies i 3 territoris), la comunitat
educativa està dividida en Districtes Escolars.
Aquests districtes apleguen un grup d’escoles que
comparteixen el mateix currículum acadèmic. El
curs escolar generalment comença a principis de
setembre i acaba a finals de juny. Encara que hi ha
punts en comú entre les diferents províncies, hi ha
diferències en algunes matèries que reflecteixen
les seves tradicions, història, societat, cultura, les
pròpies necessitats del territori, etc.
A més de les assignatures, a les escoles canadenques és importantíssim participar dels clubs que
consisteixen en activitats extraescolars molt diverses i que permeten als participants conèixer gent
amb interessos compartits així com desenvolupar
una afició específica. A més, les escoles apliquen
polítiques actives d’integració, no discriminació,
equitat, etc.
L’ educació és pública, gratuïta i obligatòria
des dels cinc o sis anys fins a finalitzar l’escola
secundària (fins als 18 anys d’edat). Als 6 anys
s’inicia l’escola Primària “elementary school” amb
una durada de sis anys passant llavors a l’escola
secundària que es divideix en dos cicles: “junior”
i “senior”.

Convalidació
Els estudis d’any escolar al Canadà són
completament convalidables a Espanya.
Els cursos equivalents a 1r, 2n i 3r d’ESO
no necessiten convalidar. En aquests cursos
és el col·legi espanyol on es continuaran els
estudis, el qual marca els requisits. L’estudiant ha d’aprovar el curs al Canadà. Hi ha
escoles que només demanen un justificant
que acrediti que l’estudiant ha realitzat el
curs a Canadà i que ha aprovat mentre que
altres col·legis demanen un informe amb les
assignatures que s’han cursat i les notes.
Els cursos equivalents a 4t d’ESO, 1r i 2n de
Batxillerat requereixen convalidació per part
del Ministeri d’Educació. Per superar un grau
s’han de cursar i aprovar com a mínim, cinc
assignatures del mateix durant dos semestres o tres trimestres. Per convalidar el curs
s’ha de seguir estrictament la normativa del
Ministeri d’Educació. Pel que fa a la convalidació hi ha diferències: El grau 10 (4rt ESO)
i l’11 (1r Batxillerat) es consideren superats
amb l’aprovat de 5 assignatures de les 8 o 10
escollides, siguin quines siguin aquestes cinc
assignatures. El grau 12 (2n Batxillerat) es
considera superat o bé amb el Diploma de
Graduació o bé amb un certificat del centre
acreditatiu de no poder-se expedir l’esmentat
certificat i amb l’aprovat de cinc assignatures
sempre que quatre d’elles siguin: matemàtiques, física, química, biologia, geologia,
dibuix tècnic, filosofia, geografia, història,
història de l’art, llatí, grec o literatura (francesa o anglesa).
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Mai estaràs sol/a

CANADÀ

photography by ivars krutiainis

Se t’assignarà un coordinador/a per ajudar-te
en tot el que necessitis. No és una persona
que estigui al teva escola sinó un responsable
de la teva integració en tots els àmbits i que
et podrà ajudar en allò que necessitis.

CANADÀ

Selecció de famílies
En el cas dels programes en
escola pública són els propis
districtes escolars, directament
o amb organitzacions col·laboradores, els que escullen les
famílies un cop triat el col·legi
més adequat pel participant. En
el cas de les escoles privades ho
fa un departament propi de l’escola o es deriva la seva gestió a
organitzacions col·laboradores.

Viure amb una família
canadenca
La integració en una família et
permetrà conèixer de forma més
intensa la realitat del país. La
seva composició pot ser molt variada (pare amb fills, mare amb
fills, pare-mare sense fills, etc.).
Poden ser de qualsevol raça o
religió. Pel fet que el Canadà mai
ha estat una societat culturalment homogènia, avui és un dels
països amb major respecte a la
multiculturalitat amb lleis que
la protegeixen.
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Viure a una
Residència
En el cas d’haver triat l’allotjament en Residència – gairebé
de forma exclusiva en escoles privades (únicament un
districte escolar públic ofereix
la possibilitat de viure en una
“casa d’ estudiants internacional”) – viuràs amb companys
del teu propi col·legi, establint
llaços d’amistat veritablement
únics. En alguns centres les
residències són únicament
internacionals i en d’altres són
majoritàriament de nois o noies
canadencs amb un percentatge
d’estudiants estrangers.

Visat
El Study Permit, és obligatori per als estudis de llarga
durada. El procés d’obtenció és
totalment online i té una certa
complexitat, pel que recomanem
realitzar els tràmits amb temps.
Els més grans de 14 anys
(inclosos) han d’anar a Madrid
a fer un registre biomètric.
Aquest registre es realitza a una
oficina autoritzada pel govern
canadenc.

“ Un dels districtes
escolars de la ciutat
d’Ottawa té al seu
càrrec 125 escoles de
Primària, 25 de secundària i 5 escoles
d’educació especial
gestionant un pressupost al voltant de 464
milions d’euros anuals
(una mica més de la
meitat del pressupost
total de la ciutat de
València). “

Escola
Pública

Escola
Privada

Acollir estudiants internacionals a les escoles
públiques del país forma part essencial de la
política escolar de totes les províncies. Tan
important és, que gairebé tots els districtes escolars tenen el seu propi departament internacional que acull i gestiona els estudiants de més de
cent països que trien Canadà com a destinació.

–
ESO, 1r i 2n Batxillerat
Study Permit (Any complet)
Residència
11 a 18 anys
–
Any: entre 29.000 CAD i 55.000*CAD
Trimestre: des de 15.000 CAD

Escola Pública –

Districte Escolar a escollir.
–

3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Elecció Districte Escolar (no Escola)
Study Permit (Any complet)
13 a 18 anys

Treballem amb diferents escoles privades en
gran part de les províncies del país. Alguna
d’elles està considerada com una de les millors escoles de secundària del món. Les instal·lacions varien però totes es caracteritzen
per disposar d’equipaments d’altíssim nivell,
una contrastada excel·lència acadèmica i
infinitat d’esports i activitats extraescolars.

Família
Any: entre 17.680 € i 27.800 €
Semestre 1: entre 9.630 € i 14.800 €
16 setmanes: entre 7.890 € i 11.400 €
12 setmanes: entre 6.570 € i 9.100 €
1

1

5 mesos

Encara que treballem en totes les províncies i
territoris, la major part dels nostres estudiants
s’inclinen per les províncies de British Columbia o Alberta en la costa Oest o Ontario o New
Brunswick a l’Est. A New Brunswick hi ha 7
districtes, a Alberta 64, a British Columbia 60 i a
Ontario 76.

· Entrevistes d’orientació amb participant
i família, selecció del
programa i tràmits
d’admissió.
· Allotjament en
família o Residència
segons programa.
· Taxes acadèmiques
de l’escola i transport
escolar.
· Seguiment participant: coordinador de
zona.
· Gestió de l’obtenció de les dades
biomètriques a Madrid
(no inclou viatge a
Madrid).
· Gestió de l’obtenció
del Study Permit a
través de l’ambaixada
canadenca a París i
taxes.
· Obtenció de documents per a la convalidació i gestió de la
mateixa (programes
d’any complet).
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil.

5 mesos

Residència
Any: 23.980 €
Semestre1 : 12.880 €
16 setmanes: 10.770 €
12 setmanes: 8.900 €

El preu inclou

T’ajudem a trobar l’escola
dels teus somnis...
T’ajudem a trobar l’escola dels teus somnis...
Si teniu en ment un col·legi privat concret amb
allotjament en Residència o no hi ha un col·legi
concret en la vostra llista però sí unes característiques molt concretes que ha de complir l’escola
que desitgeu, nosaltres us acompanyem fins allà
on ens necessiteu. Començant amb la selecció
del col·legi, seguint amb la matrícula i la preparació
de l’expedient; comptar amb el nostre seguiment
durant l’any escolar o gestionar la convalidació al
retorn.
Cada pas en el que necessiteu la nostra ajuda, té
un cost completament transparent.

Selecció d’escoles +
Gestió d’inscripció

1.980 €

Seguiment anual (opcional)

2.100 €

Convalidació +
seguiment (opcional)

600 €

Assegurança mèdica i
de viatge (opcional)

700 €
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· Seminari d’orientació
per a participants
i famílies previ a la
sortida.

* Aquest preu pot ser
superior en cas d’optar a escoles concretes
de major prestigi.

_____
1 CAD = 0,67 €

Pack complet : 4.490 €

(inclou descompte de 400€)
CANADÀ

CANADÀ

United
Kingdom
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REGNE UNIT

–
A la Gran Bretanya
gairebé tots els nois
i noies van a l’escola
Sistema educatiu
des dels 5 fins als 17
Regne Unit hi ha dos tipus d’escoles: Estatals
o 18 anys, encara que Ali Privades.
En ambdós tipus es pot triar allotjament
en
família
o Residència però no totes les
és obligatori fer-ho
escoles ofereixen l’opció d’internat i el mateix a
algunes escoles obliguen a allotjar-se
fins als 16, és dir fins al l’inrevés,
en elles durant el curs. L’opció de família ofereix
una experiència única per conèixer a fons la vida
grau 11. Els dos anys
britànica, mentre que l’opció d’internat és òptima
finals, graus 12 i 13 són per conviure 24 hores amb nois i noies del país i
participar de la vida escolar de forma intensiva.
coneguts com Sixth
Form. És un període en A Escòcia el sistema és una mica diferent tot i
que molt més per la nomenclatura dels dos últims
el que els estudiants
cursos (S5, S6) i el nom dels exàmens (Higher).
estudien molt
intensament algunes
àrees i es preparen
Convalidació
pels exàmens d’A-level En els últims anys s’han produït alguns canvis en
el sistema acadèmic del Regne Unit que encara no
(Advanced level).
s’han vist reflectits en la normativa de convalidacions del nostre país. És per aquest motiu que
Són dos anys
és un país que recomanem especialment fins a 3r
d’ESO en el cas de l’any complet i considerem que
d’extraordinària
es tracta de l’elecció òptima per realitzar un trimestre en qualsevol dels cursos ja sigui Primària,
dificultat pels
ESO o Batxillerat.
estudiants britànics
pel que encara ho
són molt més per a un
estudiant estranger.

El Regne Unit té el seu origen en
la unió dels regnes de la Gran
Bretanya: Anglaterra, Gal·les i
Escòcia, unió a la qual un segle
més tard se sumaria Irlanda
(romanent només Irlanda del
Nord més tard).
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Per descomptat parlem del país
que va ser bressol de l’anglès,
l’idioma més influent del planeta; la seu del sistema educatiu
més prestigiós del món, amb milers d’escoles de prestigi mundial
amb instal·lacions que fan caure
d’esquena i universitats com
Oxford, Cambridge o la London
School of Economics.
I és que als britànics els devem
la concepció del món tal i com
l’entenem no només per la seva
influència en el pensament
polític contemporani sinò per la
colonització de part del planeta
des d’Austràlia fins als Estats
Units, passant per l’Índia i part
d’Àfrica.

REGNE UNIT

Escola
Privada

El preu inclou
· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció del programa i
tràmits d’admissió.

–

Escola
Pública
–

3r, 4t ESO i Batxillerat
Família
14 a 17 anys
Trimestre: des de 9.300 €
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Les State Schools són les que al nostre país serien
escoles públiques, és a dir, finançades íntegrament
pels impostos. Aquestes escoles són les escollides
pel 93% de les famílies del país. La major part
d’elles segueixen l’anomenat National Curriculum. Poden ubicar-se per tot el país. Als 14 anys,
els estudiants han de decidir sobre quins temes
volen estudiar, encara que alguns d’aquests temes
són obligatoris. Aquests temes s’estudien durant
els anys 10 i 11, preparant-se per fer un examen
homologat GCSE (Certificat General d’Educació
Secundària). Els anys 12 i 13 són els de preparació
dels A-levels. Difícilment es pot fer 4t d’ESO sense
haver realitzat 3r al Regne Unit.

Visat
A partir de gener de 2021 és necessari un visat
per estudiar al país per a cursos d’una durada
superior a 6 mesos, amb un cost de 348 lliures. A
més s’ha de pagar obligatòriament 470 lliures per
al Servei Nacional de Salut (NHS).
Costos no inclosos en els nostres preus.

· Taxes acadèmiques de
l’escola i transport escolar
(només algunes escoles).

Treballem amb un gran nombre d’escoles privades
en gairebé tots els comtats, algunes d’elles de
les més prestigioses del país i amb excel·lents
instal·lacions i professors. Com parlem d’una de
les tradicions més consolidades en pel que fa a
l’educació, hi ha escoles de tot tipus: coeducacionales o només de nois o noies, especialitzades
en àrees esportives o artístiques, amb Batxillerat
Internacional, només per a estudiants internacionals, etc.
Per aquest motiu és molt important realitzar una
anàlisi detallada de les necessitats de l’estudiant,
així com de les de la seva família, per oferir una
proposta que s’adapti les exigències requerides.

· Seguiment del participant
pel coordinador de zona
(Guardianship).
· Obtenció de documents
per a la convalidació i
gestió de la mateixa (any
complet).
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil
· Seminari d’orientació per
a participants i famílies
previ a la sortida.

* Aquest preu pot ser
superior en el cas d’optar a
escoles concretes de major
prestigi.

T’ajudem a trobar l’escola
dels teus somnis...
Si teniu en ment un col·legi privat concret amb
allotjament en Residència o no hi ha un col·legi
concret en la vostra llista però sí unes característiques molt concretes que ha de complir l’escola
que desitgeu, nosaltres us acompanyem fins allà
on ens necessiteu. Començant amb la selecció
del col·legi, seguint amb la matrícula i la preparació
de l’expedient; comptar amb el nostre seguiment
durant l’any escolar o gestionar la convalidació
al retorn.

Cada pas en el que necessiteu la nostra ajuda, té
un cost completament transparent.
Selecció d’escoles +
Gestió d’inscripció

1.980 €

Seguiment anual (opcional)

2.100 €

Convalidació amb
seguiment (opcional)

600 €

Assegurança mèdica i
de viatge (opcional)

700 €

Pack complet > 4.490 €
(inclou descompte de 400€)

REGNE UNIT

· Allotjament en família
o Residència segons
programa.

Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys
Any: entre 35.000 € i 60.000*GBP
Trimestre: des de 12.500*GBP

_____
1 GBP = 1,17 €
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Ireland
22

Un pas tranquil.
Un país de positius
i profunds aarrelaments amb acollidors i habitants
ben cordials.

Escola Privada
–
ESO i Batxillerat
12 a 18 anys

Escola Pública
State school.

–
ESO i Batxillerat
12 a 18 anys
Família
Any: entre 15.780 € i 16.800 €
Trimestre:
Tr 1 (ag./des.) entre 8.270 € i 8.800 €
Tr 2 (gen./març) entre 6.900 € i 8.400 €
Tr 3 (abr./maig) entre 5.400€ i 8.000€
Residència
Any: entre 20.600 € i 24.900 €

Família
Any: entre 21.800 € i 27.000* €
Trimestre: entre 11.400 € i 14.000 *€
Residència
Any: entre 29.000 € i 40.000 * €
Treballem amb més de 40 escoles diferents en
totes les àrees del país. Les escoles privades solen
comptar amb grans instal·lacions, molta inversió
en pedagogia, ràtios alumne/professor baixes i
assignatures electives molt nombroses. Poden
tenir allotjament en el propi col·legi. Aquest règim
pot ser de 5 o de 7 dies d’estada setmanal sent
optatiu en alguns centres i oferint alguns únicament l’opció de cinc dies (en el cas de cinc dies
els estudiants passen el cap de setmana en una
família escollida per la nostra organització.)
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Les escoles públiques a Irlanda poden acollir
estudiants estrangers de la Unió Europea i també
d’Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Moltes escoles
són gestionades directament per l’Estat, però
d’altres ho són per ordres religioses (la majoria
catòliques). Algunes poden haver estat originalment escoles privades, però ara són totalment
finançades pel govern irlandès. N’hi ha que tenen
Residència-internat i poden ser mixtes o només
per nois o per a noies.

IRLANDA

Sistema educatiu
a Irlanda

Viure amb una família
irlandesa

A Irlanda l’educació és obligatòria dels 6 als 16
anys. La Primària es realitza durant 6 anys i
després es passa a l’educació secundària dividida
en dos cicles (júnior i sènior). El cicle Júnior està
format per matèries comunes i generals i dirigides
a alumnes de 12 a 15 anys d’edat. Al Sènior (15 a
18 anys) l’alumne ha d’escollir la branca cap a on
pretén dirigir els seus estudis. Hi ha dos exàmens
estatals externs (Junior i Leaving Certificate)
que es realitzen en acabar cada cicle. En el cicle
júnior, els alumnes s’inscriuen en 5 assignatures
obligatòries (normalment matemàtiques, ciències,
anglès, història o geografia i llengua estrangera) i
en 5 optatives.

Possiblement la família sigui el valor més preuat
de la societat irlandesa. Triar aquesta opció et
permetrà conèixer la seva cultura d’una manera
molt profunda.

En el cicle sènior, els alumnes escullen 6 o 7
assignatures. les assignatures s’imparteixen com a
mínim, en dos nivells. L’any escolar a Irlanda dura
aproximadament nou mesos des de finals d’agost
o principis de setembre fins a juny i es divideix en
tres trimestres.
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Tipus d’escoles
irlandeses
A Irlanda existeixen escoles privades amb allotjament en el propi col·legi (boarding), amb allotjament en una família o col·legis públics, en aquest
cas sempre amb estada en família. També es pot
triar si es prefereix un col·legi coeducacional o
únicament amb estudiants del mateix sexe. El
ventall d’opcions s’amplia a si es desitja un col·legi
religiós o laic o si es té una afició específica que es
vulgui practicar a l’escola.

Escoles públiques

Solen denominar-se Community Schools o Comprehensive Schools i són els més abundants. Molts
d’ells no accepten estudiants internacionals ja que
els estudiants irlandesos són prioritaris.

Mai estaràs sol/a
A més de la teva família, amics i professors del
centre, se t’ assignarà un coordinador local (Guardian) des de l’arribada per ajudar-te en tots els
aspectes que necessitis. Aquesta figura del coordinador/a local és molt important i és el responsable
d’assegurar la teva correcta adaptació.
Compta amb ell/ella per tot allò que necessitis!

El preu inclou
· Entrevista d’orientació, amb participant
i família, selecció
programa i tràmits
d’admissió.
· Allotjament en família
o Residència.
· Taxes acadèmiques de
l’escola i transport escolar (segons escola).
· Seguiment per coordinador / a de zona.
· Obtenció documents
per convalidació i
gestió (any complet).
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil individual.
· Seminari d’orientació
previ a la sortida.
· Peces principals de
l’uniforme.

Convalidació
Els estudis anteriors a 4t d’ESO tenen una homologació directa, per la qual cosa no cal cap tràmit per
reincorporar-se al sistema educatiu espanyol.

* Aquest preu pot ser superior en el cas d’optar
a escoles concretes de
major prestigi.

A partir de 4t d’ESO s’ha de realitzar la convalidació dels estudis un cop finalitzats i aprovats amb els
següents requisits:
· 4t de ESO. 1st Year of Senior Cycle o Transition
Year. Certificació de superació, incloent-hi les
qualificacions (aprovades).
· 1r de Batxillerat. 2nd year of Senior Cycle. S’han
de cursar i aprovar amb graus A, B, C o D un mínim
de cinc assignatures.
· 2n de Batxillerat. 3rd Year of Senior Cycle.
S’han de cursar un mínim de sis matèries, de les
quals dues hauran d’estar dins de les considerades
de Nivell Superior amb unes qualificacions d’A, B o
C. La resta de les assignatures podran ser escollides
entre el Nivell Superior o Nivell Ordinari amb unes
notes d’ A, B, C o D. Serà obligatori fer i aprovar
l’examen Leaving Certificate quan acabi el curs.

Escoles privades

Són escoles amb grans instal·lacions, molta inversió en pedagogia, ràtios alumne /professor baixes i
assignatures electives molt nombroses.

IRLANDA

photography by Vital Sinkevich

Molt semblant al concepte del nostre país. són
escoles privades en origen però subvencionades
pel Ministeri d’Educació Irlandès. Algunes també
ofereixen la possibilitat d’allotjar-se al col·legi
encara que la majoria no disposen de Residència.

photography by Sam Carter

Escoles concertades

L’any de 4t d’ESO - que
seria el quart any de secundària o el primer del
cicle Sènior – es converteix en moltes escoles en
l’anomenat Transition
Year.
És un any molt especial
ja que permet practicar
l’idioma i no tenir una
gran pressió acadèmica.
La missió del Transition
Year és “promoure el
desenvolupament personal, social, educatiu i professional dels alumnes”.
Els estudiants han de fer
molts treballs en grup,
tasques de voluntariat,
esports, pràctiques de
treball, viatges, etc.
Sol ser una combinació
molt equilibrada entre
assignatures obligatòries
que solen ser anglès,
matemàtiques, història i
ciència; unes assignatures optatives i tot un seguit d’activitats en grup,
tallers, esports, activitats
artístiques i pràctiques
de treball.
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IRLANDA

El preu inclou

France

Un pas
rellevant.
El nostre país
veí acredita
un dels sistemes públics
d’educació
més sòlids del
continent.
Oh la la!

· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció de el programa i
tràmits d’admissió.
· Allotjament en família
o Residència segons
programa.
· Taxes acadèmiques de
l’escola i transport escolar (segons escola).
· Seguiment de l’participant per coordinador
de zona.
· Obtenció de documents
per a la convalidació i
gestió de la mateixa (any
complet).
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil.
· Seminari d’orientació
per a participants i famílies previ a la sortida

Escola
Pública –
4t ESO i Batxillerat
Família Voluntària
15 a 18 anys
Any: 10.700 €
Semestre: 7.200 €
Trimestre: 5.400 €
Un programa en què la peculiaritat és que l’estudiant s’allotja en una família que no rep cap remuneració econòmica. Els participants s’integren
en un Institut Públic arreu del país sense que hi
hagi la possibilitat d’elecció
ESO i Batxillerat
12 a 18 anys
Família (elecció zona)
Any: 14.800 €
Any (París i voltants): 15.900 €
Família (esport o activitat,
extraescolar inclosa)
Any: 15.300 €
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photography by Simone Jo Moore

Residència
Any: 22.900 €

Pocs països com França han fet de
l’educació una de les espines dorsals de
la seva idea d’Estat i per tant parlem
d’un sistema molt centralitzat, encara
que els últims anys s’ha intentat donar
major grau de responsabilitat a les
autoritats locals. A França l’educació
és obligatòria entre els 6 i els 16 anys
dividits entre escola Primària, i part
de l’educació secundària. L’educació
pública és gratuïta, coeducacional i
laica. L’ensenyament públic escolaritza
el 80% dels estudiants i l’Estat finança
part de les institucions privades.

Escola
privada –
ESO i Batxillerat
Residència
12 a 18 anys
Any: des de 21.000 € a 40.000 €

Convalidació
Per als estudis fins a 3r d’ESO (inclòs) no cal fer
cap tràmit de convalidació. Per 4t d’ESO s’ha
d’aprovar el curs Seconde, per a 1r de Batxillerat,
Première i per 2n de Batxillerat, a més de tenir
aprovat e1 lr curs Terminale s’ha d’haver fet,
aprovat i obtingut el Baccalauréat.
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El preu inclou

Un pas
extraordinari.
El motor
d’Europa
ofereix un
dels sistemes
escolars més
orientats al
mercat laboral de la Unió.

Deutschland

· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció de el programa i
tràmits d’admissió.
· Allotjament en família
o Residència segons
programa.

Escola
Pública –

· Taxes acadèmiques de
l’escola i transport escolar (segons escola).

Schulbesuch Programm
3r i 4t d’ESO i Batxillerat

· Seguiment de l’participant per coordinador
de zona.

Família
14 a 17 anys i nivell d’idioma B1
Any: 12.600 €
Semestre: 7.400€
Trimestre
(12 setmanes): 6.100 €
(16 setmanes): 6.500 €

· Obtenció de documents
per a la convalidació i
gestió de la mateixa (any
complet).
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil.
· Seminari d’orientació
per a participants i famílies previ a la sortida

Parlem d’un programa en una escola pública de
qualsevol dels 16 estats del país. Si es vol escollir
un estat en concret, el programa té un cost extra
encara que no es garanteix en el moment de la
inscripció (en el cas de no confirmar-se no es
cobraria l’extra). L’allotjament és en famílies
seleccionades per un coordinador/a local.

Residència (àrea de Berlín)
14 a 17 anys i nivell d’idioma C1
Any: 17.900 €
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Convalidació
Per als estudis fins a 3r d’ESO (inclòs) no cal
realitzar cap tràmit de convalidació. Per 4t d’ESO
s’ha d’aprovar la 10a classe de Hauptschule /
Realschule o 10a classe de Gesamtschule (branca
Gymnasium). Per a 1r de Batxillerat 11a classe i
12a classe de Gesamtschule (branca Gymnasium)
o 11a / o 12a classe d’Gymnasium i per a 2n de
Batxillerat a més de tenir aprovat l’últim curs de
Gesamtschule (Branca Gymnasium) o de Gymnasium s’ha d’haver realitzat, aprovat i obtingut
l’examen Abitur.

photography by Tetiana Shyshkina

A Alemanya els Länder tenen competències en matèria d’educació però els Ministeris d’Educació dels 16 estats es reuneixin
amb regularitat per a tractar assumptes
d’interès comú i una comissió estatal
coordina les polítiques d’educació entre els
estats. Existeixen, a més, algunes mesures
i fites generals acordades per a tots ells.

ALEMANYA

ALEMANYA

Un pas
selecte.

Switzerland

La seva situació geogràfica, política
i econòmica
l’han convertit en la destinació preferida de les elits
de molts països del món.

El preu inclou
· Entrevistes d’orientació
amb participant i família,
selecció del programa i
tràmits d’admissió.
· Allotjament Residència
· Taxes acadèmiques de
l’escola.
· Obtenció de documents
per a la convalidació i
gestió de la mateixa.
· Assegurança mèdica,
d’accidents i responsabilitat civil.
· Seminari d’orientació
per a participants i famílies previ a la sortida.

_____
1CHF= 0,92 €

photography byJoshua Earle
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SUÏSSA

El sistema, completament descentralitzat, depèn de cada
un dels 26 cantons. Al país s’inverteix un 5.1% del PIB
en aquest àmbit. També és el país que alberga les escoles
privades més prestigioses del món. En aquest cas les
escoles ofereixen currículums diferents: suís, francès,
estatunidenc.
El Batxillerat Internacional; amb ús de l’anglès com a
idioma de relació i la potenciació d’altres llengües.

Escola
Privada –
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 17 anys
Any: desde 45.000 €€
A Suïssa treballem amb un gran nombre de col·legis privats amb allotjament en el propi centre. Hi
ha escoles a tots els cantons del país encara que
les més conegudes estan al voltant del llac Leman
a les ciutats de Ginebra, Lausanne i Montreaux.
Si es prefereix estudiar a la part alemanya hi ha
escoles a la zona de Zürich o de Gstaad, on s’ubica
una de les més prestigioses, cares i de més difícil
accés del món.
S’ubiqui on s’ubiqui, l’idioma vehicular de la majoria de les escoles és l’anglès i en moltes d’elles es
pot cursar el Batxillerat Internacional o seguir el
currículum americà o si s’opta pel francès, seguir
pel currículum francès. La ràtio de professors/
alumne és veritablement baixa.
L’oferta d’escoles també ens permet enfocar l’estudi en àrees o mètodes molt diversos, per exemple
una de les nostres escoles favorites centra el seu
ensenyament en la col·laboració, la integració
en la natura i l’art i la capacitat creativa. El que
és cert és que la majoria d’escoles ofereixen la
possibilitat de desenvolupar i practicar més de
vuitanta aficions diferents de forma intensiva i
professional.
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Convalidació
Depenent del currículum triat a l’escola s’aplicaran els requisits establerts per a aquest país. Per
exemple, si l’escola triada es condueix pel sistema
nord-americà, s’han de complir tots els requisits
de convalidació obligats per a aquest país. En el
cas de seguir el sistema suís s’haurà d’aprovar el
curs corresponent que es pot consultar a la taula
d’equivalències de la pàgina 5.

SUÏSSA

––––––––––––––––––––

Descobreix més a les
nostres xarxes:

visita’ns a:
CIC Estades Lingüístiques
Via Augusta 205
08021 – Barcelona
–
tel: 93 200 11 33
email: viatges@iccic.edu

www.iccic.edu/viatges

