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 ANY ESCOLAR / TRIMESTRE  
INTEGRACIÓ A ESCOLES DEL  REGNE UNIT 

 

 

 

 

Tota una experiència! 

Es tracta d’una integració total, estudiant i vivint a la mateixa escola.  

Un trimestre o tot un any escolar a l'estranger no és només una de les apostes més 

rellevants que es pot fer a nivell formatiu per a un adolescent, sinó que també la de 

major impacte a nivell d'aprenentatge vital, lingüístic i acadèmic. 

L’experiència d’estudiar i viure lluny de casa, en un altre país on la llengua també és 

diferent, és una vivència que als estudiants que ho fan els ajuda a tenir més opcions de 

resposta, ser crítics, tenir més idees a l’hora de resoldre conflictes, els ensenya a ser 

tolerants i respectuosos amb les persones d’altres nacionalitats, religions, creences, 

valors i molt més! 

 

Quina és la millor edat? 

 

Recomanem estudiar en una escola anglesa durant un trimestre o curs escolar, 

principalment a nens i nenes d’11 a 16 anys.  

 

 



 

 

Quin Trimestre seria el millor? 

En cas de preferir només un trimestre, seria millor que fos el primer trimestre (de 

setembre a desembre) perquè és el més llarg i desprès quan tornen poden continuar amb 

els estudis i acabar el curs sense dificultat.  

 

Qualitat acadèmica, artística i esportiva! 

Des de sempre s’ha reconegut la qualitat  de les escoles angleses i és per això que 

estudiants de tot el món trien aquest destí.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Selecció d’escoles per als alumnes de l’Escola Betània Patmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLC Idiomas us ajudarà en tot el procés d'una manera molt personalitzada: entrevistes 

personals, assessorament, elecció de l'escola, tràmits d'inscripció al programa, seminari 

d'orientació, dossier amb informació per preparar el viatge i seguiment de l'estudiant 

durant la seva estada al estranger. 

 

 
ESCOLES Ubicació Pàgina web 

1  Ashville College  Nord  www.ashville.co.uk 

2  Rishworth School  Nord  www.rishworth-school.co.uk 

3  Lomond School  Escòcia  www.lomondschool.com 

4  LVS Ascot  Sud-est  www.lvs.ascot.sch.uk 

5  Sherfield School  Sud-est  www.sherfieldschool.co.uk 

6  BCS  Sud-oest  www.bournemouthcollegiateschool.co.uk 

7  Sidcot School  Sud-oest  www.sidcot.org.uk 

8  Trinity School  Sud-oest  www.trinityschool.co.uk 

9  Oswestry School  Centre oest  www.oswestryschool.com 

10  Llandovery College  Gal·les  www.llandoverycollege.com 

 

http://www.ashville.co.uk/
http://www.rishworth-school.co.uk/
http://www.lomondschool.com/
http://www.lvs.ascot.sch.uk/
http://www.sherfieldschool.co.uk/
http://www.bournemouthcollegiateschool.co.uk/
http://www.sidcot.org.uk/
http://www.trinityschool.co.uk/
http://www.oswestryschool.com/
http://www.llandoverycollege.com/


 

Disposem del mateix programa a altres països, i també opció en família. 

 

En cas d’estar interessats, aquests serien els passos a seguir per a la inscripció dels 

programes de Trimestre o Any Escolar al Regne Unit: 

 

1 - Parlar amb el tutor/ del vostre fill/a. 

 

2 - Contactar amb LLC Idiomas per comentar preferència de tipus d’escola i quedar per 

a reunió presencial o videoconferència (Zoom, Skype). 

 

3 - Quan hàgiu decidit dur a terme el programa, fer la sol·licitud de preinscripció a 

recepció de l’Escola Betània-Patmos on haureu de triar 3 escoles per ordre de 

preferència, i entregar còpia del DNI i passaport de l’alumne i fer el pagament de la 

preinscripció al programa.  

 

4 - Betània-Patmos enviarà a LLC Idiomas els documents anteriors juntament amb la 

còpia de les últimes notes de l’alumne que traduirem i enviarem a la primera de les 

escoles que hàgiu seleccionat. 

 

5 - Una vegada l’escola anglesa ens digui que podrien acceptar a l’estudiant: 

 

- Omplir sol·licitud d’inscripció de l’escola anglesa seleccionada (la rebreu per e-

mail) 

- Betània-Patmos us avisarà de la data de les proves de nivell de Matemàtiques i 

Anglès i entrevista per internet (segons escola, no totes ho fan) 

- Pagament del “Registration Fee” (es paga directament a l’escola anglesa) i 

“Deposit” (reemborsable i es paga directament a l’escola anglesa quan 

confirmen la plaça)  

- Omplir la resta de formularis de l’escola anglesa (els rebreu per e-mail) 

- Pagament del trimestre abans de començar el curs (directament a l’escola 

anglesa) 

 

 

 

LLC Idiomas  

 

Contacte: Vicky Bartomeu 

 

vicky@llcidiomas.com     

Tel. 93410 0077 

C/ Muntaner, 184-186, Pral. 3ª 

08036 Barcelona 
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