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Pàgines
—
de la 94 a la 106

Edats
—
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Estats Units
El pas somniat!

Parlar d’un país tan gran i divers 
és com parlar de tot un continent: 
de l’Atlàntic al Pacífic passant 
per tots els estats del centre o 
viatjant de Nord a Sud, del fred 
a la calor, sortint de Montana o 
Michigan a la frontera canadenca 
fins a arribar a Texas a la 
frontera oposada, la mexicana. 
Parlem d’un país amb Estats 
tan diferents com poden ser-
ho Califòrnia versus Oklahoma, 
o Massachusetts respecte a 
Louisiana.

Malgrat les seves tremendes 
diferències hi ha mil coses que 
uneixen als seus ciutadans com 
l’acusat sentiment patriòtic: 
respecte a la seva bandera, el 
president, l’himne nacional i la 
seva història comuna; i, com 
no, el seu fervor pels esports 
nacionals com el beisbol, el 
futbol americà o el bàsquet. No 
oblidem que parlem d’un dels 
països pioners en la realització de 
programes d’any acadèmic per a 
estrangers en les seves mítiques 
escoles de secundària i batxillerat 
(High School).

Sistema educatiu. 

La majoria de les High Schools 
estructuren el seu any acadèmic 
en semestres. El primer semestre 
va des d’agost fins a desembre, i el 
segon, de gener a juny. Hi ha alguns 
centres que distribueixen el seu 
curs en tres quarters (avaluacions) 
i altres utilitzen un sistema de 
blocs. Respecte a les assignatures 
que s’ofereixen, les opcions 
són variades: pots tenir alguna 
assignatura obligatòria exigida pel 
col·legi, i hauràs d’inscriure’t en les 
exigides pel Ministeri d’Educació 
per a la convalidació dels teus 
estudis.

Una vegada compleixis aquests 
requisits podràs triar les que 
prefereixis -depenent de les 
escoles poden haver-hi més 
de cent diferents i de totes les 
especialitats imaginables- fins a 
sumar el nombre obligatori en el 
qual l’escola et farà matricular. 
Tindràs el nostre assessorament 
en tot moment per 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 bastant 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 a 
l’exigit.

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:

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

Una vegada acabat 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).
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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.

El districte escolar és la forma que 
adopta l'administració educativa 
pública als 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 tenen 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 judicatura, aplicant sancions
als empleats o estudiants.
Als Estats Units hi ha més de
14.000 districtes escolars.

Requisits de participació

Els requisits de participació per a 
la realització d’un any acadèmic en 
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.
· Cal tenir un nivell d’anglès
raonable. Es realitzarà una prova
de nivell prèvia, parlada i escrita, a
cada participant.
· Un adequat expedient acadèmic
és imprescindible.
· S’han d’acceptar totes les normes
que figuren en el manual específic
d’aquest programa.
· Cal inscriure’s en aquests
programes amb molta antelació.
· Únicament pot fer-se un any. Si es
volgués fer un altre any escolar als
Estats Units el participant hauria de
transferir-se a una escola privada
amb un nou visat.

Viure amb una família americana

La integració en una família et 
permetrà conèixer molt més la 
realitat del país. Serà una profunda 
immersió ja que, a més, establiràs 
relacions amb tot el seu entorn: 
veïns, amics, familiars. Les famílies 
poden residir en qualsevol part 
del país i la seva composició pot 
ser molt variada (pare amb fills, 
mare amb fills, pare-mare sense 
fills, etc.). També poden ser de 

qualsevol raça o religió. En el cas 
del programa J1 la peculiaritat 
és que l’acollida de l’alumne es 
produeix de forma totalment 
altruista i en el cas del F1 encara 
que reben una petita compensació, 
aquesta no és el motiu per acollir 
un estudiant. Les motivacions 
per acollir un estudiant són molt 
diverses però té a veure amb una 
tradició d’acollida molt arrelada.

Selecció de les famílies

Les organitzacions amb les que 
treballem tenen coordinadors 
repartits per tot el país. Aquests 
són els encarregats d’entrevistar 
personalment a les famílies 
interessades i conèixer la seva 
forma de vida, casa i composició. 
La família omple un qüestionari 
molt complet, a més d’aportar 
diferents referències i dades de 
tipus confidencial com antecedents 
penals o situació econòmica. Un 
cop els estudiants emplenen tot 
el dossier necessari la nostra 
organització l’envia a un coordinador 
local perquè el presenti a les 
famílies interessades i aquestes 
trien en funció dels seus interessos. 
Un cop confirmada l’elecció de 
la família, el nostre coordinador 
gestiona la matrícula a l’escola. 
Si per algun motiu el col·legi no 
pogués acceptar l’estudiant pot 
buscar un col·legi d’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 nova. En el 
cas dels programes de família no 
voluntària és el districte escolar el 
que selecciona el col·legi.
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Escola Pública (High School)
3r, 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família Voluntària
No elecció de zona
Visat J1. 15 a 18 anys

 Any 10.980 € 
1 USD = 0,88 €
1fins 31/1 · 2fins 28/2

Durant els nou mesos que dura el 
programa no es pot tornar al país 
d'origen ni rebre la visita
de  familiars.

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 dels Estats Units de 
per vida, sinó que enriquiran la seva 
escola i la seva població amb el 
seu bagatge cultural diferent i les 
seves experiències. Les retallades 
pressupostàries dels últims anys 
han disminuït molt el nombre de 
visats J1 (un visat especial, que 
només faciliten les organitzacions 
reconegudes pel Departament 
d'Estat dels Estats Units), i per tant 
el nombre d'estudiants estrangers 
que poden beneficiar-se d'aquest 
tipus de programes.

Escola Pública (High School)
3r, 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família
Elecció districte escolar
(no escola)
Visat F1. 14 a 18 anys

 Any 18.170 € 
 Semestre 12.750 € 
1 USD = 0,88 €

Els participants poden tornar al 
país d’origen per a les vacances 
de Nadal i/o rebre la visita de 
familiars sempre que sigui 
autoritzat per l’organització 
americana.

La llei nord-americana només 
permet realitzar aquest programa 
entre el grau 9 i 12 i sempre que 
el participant pagui íntegrament 
el cost de l’escola pública a la 
qual s’inscriu, per això també són 
programes més cars que els que es 
realitzen amb el visat J1.
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 i se li proposen 
3 escoles seguint aquestes 
indicacions.

#
U

S
A

NEWCOMB CENTRAL SCHOOL
Família
Visat F1. 15 a 18 anys

 Any 16.580 € 
1 USD = 0,88 €

Situada al nord de l’estat de 
Nova York, en un fabulós entorn 
de llacs i muntanyes, aquesta 
escola compta amb modernes 
instal·lacions, classes més 
reduïdes que moltes escoles 
privades i una atenció totalment 
personalitzada. 95 estudiants. 
Ràtio professors / estudiants 1: 3

El preu inclou:

· Entrevistes d’orientació
participant i pares, selecció
programa i tràmits d’admissió. 

· Allotjament en família.
· Taxes acadèmiques de

l’escola i transport escolar. 
· Seguiment del participant pel 

coordinador de zona. 
· Gestió de l’obtenció de visat J1/F1

obligatori a Madrid i taxes
d’ambaixada. 

· Obtenció de documents per a la
convalidació i gestió de la mateixa
(any complet). 

· Assegurança mèdica,
d'accidents i responsabilitat civil. 

· Seminari d'orientació participants i   
 famílies previ a la sortida.

01 02 03

 Escola Pública 
Subvencionada J1

 Escola Pública 
Elecció preferències F1

 Escola Pública 
Nova York F1

Estats Units
El pas somniat!

10.5801 €

10.6802 €

01 02 03 04
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NISKAYUNA HIGH SCHOOL
Família
Visat F1. 15 a 18 anys

 Any 27.450 € 
1 USD = 0,88 €

La Niskayuna High School figura en 
els rànquings anuals que realitza 
la revista Newsweek com una de 
les millors escoles de secundària 
dels Estats Units. Destaca per la 
seva excel·lència acadèmica, així 
com per les seves impressionants 
instal·lacions. Molts dels graduats 
en aquest centre tenen accés a 
universitats com Harvard, Yale, 
Boston College, Princeton o 
Georgetown.
Niskayuna és coneguda també, 
per la seva gran oferta d’activitats 
extra curriculars, amb més de 50 
“clubs” com els de tallers d’idioma, 
robòtica, cinema, cuina, moda, 
fotografia, política, ioga o salut 
així com els vinculats a activitats 
esportives com esquí, rem, hoquei, 
beisbol, tennis o natació.

 Escola Pública 
Nova York F1

04
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MIDDLE & HIGH SCHOOL.
Família
11 a 18 anys

Disposem d’escoles en gairebé tots 
els estats, la majoria coeducatives 
però algunes exclusivament per a 
nois o noies.

Els preus oscil·len des dels
 19.450€  de la Living Word a 
Wisconsin, passant per la San 
Joaquin Memorial a Fresno 
Califòrnia per  32.490€  fins als
 53.800€  de la Kingswood Oxford 
a Connecticut.

El preu inclou:

· Entrevistes d’orientació amb
participant i pares, selecció del
programa i tràmits d’admissió. 

· Allotjament en família o
residència durant el programa.

· Taxes acadèmiques de l’escola i
transport escolar. 

· Seguiment del participant pel 
coordinador de zona. 

· Gestió de l’obtenció de visat
F1 obligatori a Madrid i taxes
d’ambaixada. 

· 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.
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 Escola Privada 
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Escola privada

Els col·legis privats tenen un 
alt prestigi i ofereixen unes 
extraordinàries oportunitats 
acadèmiques i esportives.
Poden ser religiosos o laics.
Els col·legis religiosos poden ser 
parroquials (generalment més 
econòmics ja que es financen 
parcialment amb subvencions de 
la comunitat religiosa), els quals 
estan dirigits per una parròquia 
o diòcesi de la comunitat; o bé 
poden tenir un origen i uns valors 
religiosos però un funcionament 
acadèmic completament 
independent (molt semblants 
als col·legis espanyols com els 
Jesuïtes o Escolapis). En tots els 
casos les classes són en grups 
reduïts i s’ofereix una atenció 
altament personalitzada. 
A més, les activitats esportives, 
artístiques i extraescolars són 
fonamentals en la vida diària 
dels alumnes, ja que aquestes 
escoles compten amb molt bones 
instal·lacions. 

THE NEWMAN SCHOOL.
International Baccaulareate 
School.
Residència
11 a 18 anys

 Any 46.085 € 
1 USD = 0,88 €

Fundada el 1945 aquesta escola es 
troba al bell mig del barri de Back 
Bay, el cor de la ciutat de Boston. 
Atrau tant estudiants de la ciutat 
i rodalies com internacionals per 
la seva excel.lència acadèmica i la 
incorporació el 1985 del rigurós IB 
(Batxillerat internacional).

MACDUFFIE SCHOOL
Grandby. Massachusetts.
Residència
11 a 18 anys

 Any 60.965 € 
 Semestre 30.995 € 
1 USD = 0,88 €

Fundada el 1890 el 2011 decidí 
el trasllat a unes instal·lacions 
magnífiques per afrontar els anys 
futurs amb unes instal.Lacions del 
més alt nivell.  Aquesta escola de 
gran prestigi té 300 estudiants de 
diferents parts dels Estats Units 
i internacionals amb una ràtio 
professor/estudiant de 1:6

05
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 Escola Privada 

Estats Units
El pas somniat!

05 06 07
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08 09

 University Pathway   High School Completion 

PINE MANOR COLLEGE. 
CONCORDIA COLLEGE.
RIDER UNIVERSITY.
CANISIUS COLLEGE. MARYMOUNT 
UNIVERSITY.
University Pathway.
On Campus Plus
Residència 
A partir de 17 anys
Inici: gener o agost

 Pine Manor 40.260 € 
 Concordia 40.500 € 
 Rider 51.610 € 
 Canisius 46.570 € 
 Marymount 50.230 € 
1 USD = 0,88 €

Si vols fer la teva carrera 
universitària als Estats Units 
(quatre anys) pots fer-ho estalviant-
te l’any extra que han de fer els 
estudiants estrangers (és a dir 
començant primer de carrera com 
els estudiants nord-americans) a 
una universitat americana i amb 
l’assessorament d’experts. Un altre 
valor afegit és que aterris en una 
universitat més petita i econòmica, i 
que  a partir del segon any (el tercer 
a Califòrnia) puguis canviar a la 
universitat dels teus somnis.
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 el campus (Profile Builder/
Academic Guidance/Personal Care 
and Support). Aquest programa de 
suport inclou 10 hores setmanals 
d’estudi tutoritzat

PINE MANOR COLLEGE.
CONCORDIA COLLEGE. 
MARYMOUNT UNIVERSITY.
High School Completion Program
Residència
A partir de 16 anys
Inici: 11/1· 20/6 · 19/9

 Trimestre 14.500 € 
1 USD = 0,88 €

I si et falta un curs del batxillerat i 
tens un nivell de TOEFL al voltant 
dels 61 punts, fent un curs de tres 
mesos preparatori (inici el 20 de 
juny o el 19 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 pels estudis 
hagi assolit el mínim requerit. Si 
el teu nivell d’anglès és més baix 
hauràs de fer més trimestres del 
programa. 
El programa. 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 
en l’integració i necessitats 
possibles. 

El preu inclou:

· Inscripció en el curs.
Taxes acadèmiques del curs

· escollit.
· Allotjament en residència MP o PC

depenent del centre. 

08 09
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Canadà
Un pas únic!

Viure amb una família canadenca

La integració en una família et 
permetrà conèixer molt més 
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.

Selecció de les famílies

Són els propis districtes escolars 
directament o amb organitzacions 
col·laboradores els que escullen les 
famílies una vegada triat el col·legi 
més adequat pel participant. 

Mai estaràs sol/a

El districte escolar t’assignarà un 
coordinador per ajudar-te en tot el 
que necessitis.

Convalidacions

Els cursos equivalents a 1r d’ESO, 
2n d’ESO i 3r d’ESO no necessiten 
convalidar-se. En aquests 
cursos és el col·legi espanyol on 
es continuaran els estudis qui 
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 i les 
notes. 

Els cursos equivalents a 4t d’ESO, 
1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat   
requereixen convalidació per part 
del Ministeri d’Educació i Cultura.

Per considerar que un grau del 
sistema educatiu canadenc està 
superat s’han d’acreditar, com a 
mínim, cinc assignatures d’aquest 
grau, cursades i aprovades durant 
dos semestres o tres trimestres.
Per convalidar l’any és 
imprescindible seguir la 
normativa del MEC. Pel que fa a la 
convalidació hi ha diferències en 
funció del curs:
Els cursos Grau 10 (4t ESO) i Grau 
11 (1r Batxillerat) es consideren 
superats amb l’aprovat de 5 
assignatures de les 8 o 10 
escollides, siguin quines siguin 
aquestes 5 assignatures.
El curs grau 12 (2n Batxillerat) es 
considera superat  amb l’aprovat 
de 5 assignatures sempre que 
4 d’elles siguin: Matemàtiques, 
Física, Química, Biologia, Geologia, 
Dibuix Tècnic, Filosofia, Geografia, 
Història, Història de l’Art, Llatí, Grec 
o Literatura (francesa o anglesa).

El preu inclou

· Entrevistes d'orientació, selecció  
  del programa i tràmits d'admissió.
· Allotjament en família oresidència  
  segons programa.
· Taxes acadèmiques de l'escola i  
  transport escolar.
· Seguiment del participant pel   
  coordinador de zona.
· Gestió de l'obtenció de visat a  
   París i taxes d'ambaixada.
· Obtenció de documents per
  a la convalidació i gestió
  (any complet).
· Assegurança mèdica d'accidents  
  i responsabilitat civil.
· Seminari d'orientació per a     
  participants i famílies previ.

Al 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. 
Tot i així, tant els col·legis 
públics com els privats tenen un 
control curricular establert per 
cada província que garanteix la 
igualtat d’oportunitats alhora 
de valorar els coneixements 
adquirits i aprovar el curs.
A cada província, la comunitat 
educativa està dividida en 
Districtes Escolars. Aquests 
districtes reuneixen un grup 
d’escoles que comparteixen el 
mateix currículum acadèmic.
El curs escolar generalment 
comença a principis de setembre 
i acaba al juny.

01 02 03 0504 06
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UPPER CANADA
SCHOOL DISTRICT
Família
11 a 18 anys

 Any 19.980 € 
 Semestre 9.680 € 
 Trimestre 7.100 € 
1 CAD = 0,66€

La nostra selecció dins la província 
d’Ontàrio (costa est del país), 
concretament a l’est d’aquesta. La 
major part d’escoles pertanyen a 
poblacions al sud d’Ottawa i per 
sobre del riu Sant Llorenç. La seva 
màxima és Character always!

LANGLEY SCHOOL DISTRICT
Família
11 a 18 anys

 Any 20.950 € 
 Semestre 11.990 € 
 Trimestre 7.980 € 
1 CAD = 0,66€

El districte amb el que portem més 
anys treballant. Reuneix més de 40 
escoles al sud-est del districte de 
British Columbia (costa oest). Fa 
frontera amb l’estat de Washington 
als Estats Units i es troba a 
només 45 minuts de la ciutat 
de Vancouver. La seva màxima: 
Transforming Students to Global 
Citizens.

ATLANTIC EDUCATION 
INTERNATIONAL. 
New Brunswick 
Família
11 a 18 anys

 Any 17.700 € 
 Semestre 9.400 € 
 Trimestre 6.700 € 
1 CAD = 0,66€

New Brunswick és una de les 
províncies atlàntiques del país. 
És la única província oficialment 
bilingüe del país i la que té la millor 
taxa de graduació de l’escola 
secundària a Canadà.

GOLDEN HILLS INTERNATIONAL. 
Alberta
Residència o Família
11 a 18 anys

 Any residència 20.500 € 
 Any família 19.100 € 
 Semestre família 10.300 € 
 Trimestre família 7.770 € 
1 CAD = 0,66€

L’únic de tots els districtes 
amb possibilitat d’allotjar-se en 
residència. Alberta és una de les 
províncies econòmicament més 
fortes del país amb la ciutat de 
Calgary com a centre. Aquest 
districte reuneix tres zones a l’est 
de Calgary.

BODWELL SCHOOL.
Vancouver
Residència
14 a 18 anys

 Any 29.450 € 
1 CAD = 0,66€

Situada al nord de Vancouver, el 
seu preciós campus a la riba del 
fiord de Burrard té increïbles vistes 
de la ciutat. Des de la seva fundació 
l’any 1991 ha ampliat i millorat les 
seves instal·lacions convertint-
les en unes de les millors de la 
província. Hi estudien més de 400 
estudiants cada any.

BRENTWOOD COLLEGE SCHOOL. 
Mill Bay - Vancouver
Residència
14 a 18 anys

 Any 50.500 € 
1 CAD = 0,66€

Un dels millors internats privats del 
Canadà. El campus està equipat 
amb instal·lacions modernes com: 
pissarres digitals a cada aula, 
dos laboratoris informàtics, sis 
laboratoris científics, un teatre per 
a conferències i un gran nombre 
d’instal·lacions esportives.
Els estudiants poden gaudir del 
mar, efectuant activitats marines 
com navegar en veler, remar en 
canoa o caiac, a més d’estudiar 
oceanografia i biologia marina.

 Escola Pública / Districtes  Escola Pública / Districtes  Escola Privada 
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El pas natural!

Al Regne Unit hi ha dos tipus 
d’escoles: Estatals i Privades. 
En ambdós tipus es pot 
triar allotjament en família o 
residència. A Gran Bretanya 
gairebé tots els nois i noies van 
a l’escola des dels 5 fins als 17 o 
18 anys, encara que és obligatori 
fer-ho fins als 16, és a dir, fins 
el grau 11. Els dos anys finals, 
graus 12 i 13 són coneguts com 
a Sixth Form. És un període en 
què els estudiants estudien molt 
intensament algunes àrees i es 
preparen per als exàmens d’A-
level (Advanced level). Són dos 
anys d’extraordinària dificultat .

 Escola Pública  Escola Privada 

STATE SCHOOLS.
3r i 4rt ESO i Batxillerat
Família
14 a 18 anys

 Any 13.400 € 
1 GBP = 1,15€

 

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 trobar-se 
arreu del país. A l’edat de 14, els 
estudiants han de decidir sobre 
quins temes volen estudiar. Alguns 
d’aquests temes són obligatoris.
Aquests temes s’estudien durant 
els cursos 10 i 11 preparant-se per 
a fer un examen homologat GCSE 
(Certificat General d’Educació 
Secundària). Els cursos 12 i 13 són 
els de preparació dels A-Levels.

QUEEN ETHELBURGA’S
York
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys

 Any entre 51.420 €  i 58.600 € 
 Semestre entre 17.600 € 
 i 20.100 € 
1 GBP = 1,15€

Una de les millors escoles 
privades del nord d’Anglaterra. 
Fundada el 1912, els darrers 
anys ha ampliat el seu nombre 
d’estudiants a 1590 i ha invertit 
més de 110 milions d’euros en la 
renovació i ampliació de les seves 
magnífiques instal·lacions.  Ha 
estat escollida com l’escola amb 
millors residències, del país i a 
nivell esportiu, te més de 18 pistes 
de tennis, centre poliesportiu , 
piscina de 25m, 4 camps de rugbi, 
rocòdrom, etc. 

* Els preus varien segons el curs
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 Escola Privada  Escola Privada 

DOWNSIDE SCHOOL
Stratton-on-the-Fosse. 
Radstock 
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys

 Any 43.500 € 
 Trimestre 15.900 € 
1 GBP = 1,15€

La Downside School és una 
de les escoles més antigues i 
prestigioses del país. Té una 
curiosa història vinculada a 
l’ordre benedictina i s’inicia al 
1617. Voltada de més de 200 
hectàrees de terreny, es troba 
a només 25 minuts al sud de la 
ciutat de Bath.
Entre les seves instal·lacions 
trobem 100 hectàrees de camps 
esportius per a la pràctica del 
futbol, rugbi i criquet; pistes 
d’hoquei, bàsquet i tennis; 
pavelló d'esports per a esquaix, 
bàsquet, voleibol i bàdminton; 
piscina coberta de 25 metres; 
teatre amb capacitat per a  600 
persones; menjador; sales 
d’ordinadors i d’altres.

* Els preus varien segons el curs

SHERFIELD
Sherfield-on-Loddon. Hook
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys

 Any 38.200 € 
Trimestre 13.500 € 
1 GBP = 1,15€

La Sherfield School té una 
llarga història que es remunta 
al segle XII i al seu espectacular 
campus un pot gaudir de tots 
els períodes històrics i la seva 
arquitectura: de victoriana a 
contemporània passant per la 
tudor. Sherfield és una escola de 
dia o residencial; independent, i 
co-educacional amb una oferta 
de gran qualitat en educació 
integral des dels 3 mesos als 
18 anys. Els seus estudiants 
gaudeixen d'un ambient familiar, 
en un entorn tradicional i amb 
un equip docent veritablement 
professional i motivat. A més de 
la part acadèmica l’escola és 
reconeguda pel seu gran nivell en 
esports com equitació, esgrima, 
golf, gimnàstica, patinatge sobre 
gel, tennis i també en dansa i arts 
escèniques.

03 04

El preu inclou:

· Entrevistes d’orientació amb
participant i pares, selecció del
programa i tràmits d’admissió.

· Allotjament en família o residència
segons programa.

· Taxes acadèmiques de l’escola i
transport escolar.

· 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
responsabilitat civil.

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

* Els preus varien segons el curs
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El sistema educatiu irlandès és, 
segons l’últim estudi PISA, un 
dels millors del món. Un altre 
factor realment important és 
que la integració en el país és 
més fàcil que en d’ altres països 
anglosaxons. El seu excel·lent 
anglès i els col·legis reconeguts 
converteixen Irlanda en una 
destinació acadèmica de primer 
ordre.

Sistema Educatiu Irlandès

El sistema educatiu irlandès està 
reconegut pel Ministeri d’Educació i 
Cultura com equivalent a l’espanyol, 
i és, per tant, convalidable. A 
Irlanda l’educació secundària 
està dividida en dos cicles (júnior 
i sènior). El júnior està format per 
matèries comunes i generals i 
dirigit a alumnes de 12 a 15 anys 
d’edat. En el 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.

En el cicle sènior, els alumnes 
escullen 6 o 7 assignatures. Les 
assignatures s’ imparteixen com a 
mínim, en dos nivells.

L’any de 4rt d’ESO es diu Transition 
Year. És un any molt especial i 
molt recomanable pels estudiants 
internacionals ja que els permet 
practicar un munt 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 i 
preparar-los per la seva funció com 
a membres autònoms, participatius 
i responsables de la societat”. En 
tractar-se d’un any sense exàmens 

estatals i amb un currículum 
obert 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 unes 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.
El Transition Year sol tenir un 
petit extra cost respecte un curs 
normal ja que obliga a les escoles a 
destinar recursos extres. 

Mai no estaràs sol/a

A més de la teva família, amics i 
professors del centre, la nostra 
organització irlandesa t’assignarà 
un coordinador local des de 
l’arribada per ajudar-te en tots els 
aspectes que precisis. 

Aquesta figura del coordinador 
local és molt important i és el 
responsable d’assegurar la teva 
correcta adaptació. Compta amb 
ell/a per tot el que necessitis!

Viure amb una família irlandesa

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. 

Irlanda
Un pas tranquil!
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THE KINGS HOSPITAL SCHOOL 
Dublín
Residència  / Nois i noies

 Any 27.800 € 

BLACKROCK COLLEGE
Dublín
Residència / Nois

 Any 29.900 € 

ALEXANDRA COLLEGE
Dublín
Residència / Noies

 Any 30.300 € 

El preu inclou:

· Entrevistes d’orientació amb
participant i pares, selecció del
programa i tràmits d’admissió.

· Allotjament en família o residència
segons programa.

· Taxes acadèmiques de l’escola i
transport escolar.

· Seguiment del participant pel
coordinador de zona.

· Obtenció de documents per a la
convalidació i gestió (any complet)

· Assegurança mèdica, d’accidents
responsabilitat civil.

· Seminari previ d’orientació per
participants i famílies.

STRATFORD COLLEGE
Dublín
Família / Nois i noies

 Any 20.900 € 
 Semestre 17.300 € 
 Trimestre 12.120 € 

BLACKROCK COLLEGE 
Dublín
Família / Nois

 Any 22.870 € 
 Semestre 18.900 € 
 Trimestre 13.420 € 

LORETTO ABBEY DALKEY
Dublín
Família / Noies

 Any 19.900 € 
 Semestre 16.400 € 
 Trimestre 11.620 € 

ST ANDREWS COLLEGE
Dublín 
IB Batxillerat Internacional.
Família / Nois i Noies

 Any 24.500 € 

 Escola Pública 

STATE SCHOOL
ESO i Batxillerat
Família  / 12 a 18 anys

 Any 15.980 € 
 Any zona Kilkenny 15.680 € 
 Semestre 13.100 € 
 Trimestre 8.350 € 

Algunes escoles públiques a Irlanda 
estan gestionades directament  per 
l’Estat, altres per ordres religioses. 
Algunes poden haver estat escoles 
privades, però ara són totalment 
finançades pel govern irlandès. 
N’hi ha que tenen internat i poden 
ser mixtes o només per a nois o 
noies. Una vegada feta l’ entrevista, 
realitzada la inscripció i amb els 
criteris de la famÍlia, se us dóna a 
escollir entre dues o tres escoles.

NEWTOWN SCHOOL (Waterford)
Família / 12 a 18 anys

 Any 16.800 € 
 Semestre 13.900 € 
 Trimestre 9.770 € 

Residència

 Any 21.970 € 

La Newtown School fundada el 1798 
va ser una escola privada fins l’any 
passat, i segueix sent propietat dels 
quàquers. És una de les escoles 
dins el sistema públic amb més 
prestigi i millors instal·lacions. 
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Un pas extraordinari

França
Alemanya · Suïssa

 FRANÇA 

Lycée Public. Escola Pública
Batxillerat
Família Voluntària
15 a 18 anys

 Any 9.330 € 

Un programa on 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 en 
qualsevol part del país sense que 
existeixi la possibilitat d’elecció. 

ÉCOLE DE TERSAC.
Meilhan-sur-Garonne 
Escola Privada
ESO i Batxillerat
Residència
14 a 18 anys

 Any 31.400 € 

L’École de Tersac és una escola 
privada fundada el 1964 a
Meilhan-sur-Garonne, a menys
d’una hora al sud-est de Bordeus. 
Amb magnífiques instal·lacions  
l’escola ofereix una divisió diària 
pròpia de les escoles britàniques
d’elit amb classes al matí, activitats
a la tarda i estudi al vespre amb 
moltes tutories.  La vida de
l’estudiant s’organitza al voltant de 
tres eixos complementaris: saber 
(com a coneixement), saber fer i
saber ser.

 ALEMANYA 

Schulbesuch-Programm
Escola Pública
3r i 4rt ESO i 1r Batxillerat
Família 
14 a 17 anys i nivell B1

 Any 9.280 € 
Extra elecció zona: 200 €

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, tot i que no es garanteix 
en el moment de la inscripció 
(en el cas de no confirmar-se 
no es cobraria el suplement). 
L’allotjament és en famílies 
seleccionades per un coordinador/a 
local. 

SCHULFARM INSEL 
SCHARFENBERG
Berlín
Escola Privada
3r i 4rt ESO i 1r Batxillerat
Residència
14 a 17 anys i nivell C1

 Any 16.880 € 

Va ser fundada el 1929, en els 
terrenys d’una bella finca amb 
estables per a cavalls i jardí 
botànic. Totes les instal·lacions 
de l’escola estan a una illa - aules, 
laboratori d’imatges, cafeteria, 
estació de vela, residència per 
a nois i noies. L’escola té 460 
estudiants dels quals 70 en règim 
d’internat (5% internacionals).

 SUÏSSA 

ÉCOLE D’HUMANITÉ
Hasliberg Goldern
Escola Privada
ESO i Batxillerat
Residència
14 a 18 anys 

 Any 55.400 € 
1 CHF = 0,90 €

Els elements clau de l’escola 
des de la seva creació van ser 
l’absència de graus o cursos 
requerits (les classes són en grups 
molt petits) i potenciar la reflexió 
i la discussió. Fort èmfasi en les 
arts, amb més de 100 possibilitats 
d’elecció i esports com senderisme 
i l’esquí.

El preu inclou:

· Entrevistes d’orientació amb
participant i pares, selecció del
programa i tràmits d’admissió.

· Allotjament en família o residència
segons programa.

· Taxes acadèmiques de l’escola i
transport escolar.

· Seguiment del participant pel
coordinador de zona.

· Obtenció de documents per a la
convalidació i gestió de la
mateixa (programes d’any
complet).

· Assegurança mèdica, d’accidents 
i responsabilitat civil.

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