
Setembre 2023 - Desembre 2023
ESTADES D’IMMERSIÓ A UK



ESTARAN PREPARATS!

QUÈ PROPOSEM?

Una estada en una escola a Anglaterra 
durant el primer trimestre del curs



ESTARAN PREPARATS!

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?

1. Continuar els estudis en un sistema educatiu diferent
2. Cercar nous contextos per fer aflorar els coneixements 

adquirits
3. Millorar el coneixement de la llengua anglesa
4. Madurar i créixer a nivell personal
5. Guanyar autonomia i confiança
6. Enfortir la personalitat per ser capaços d’afrontar moltes 

situacions que es trobaran en un futur
7. Conèixer i adaptar-se a un nou entorn, a uns nous amics 

i a una nova cultura



Data

Instal·lacions:

● Esportives
● Laboratoris
● Plàstica
● Teatre
● Música i drama
● Ciència
● Informàtica
● Art i disseny
● Internat

COM SÓN ELS CENTRES?



Data

QUÈ FARAN?

• Inici del dia d’hora
• Esmorzar
• Classe
• Dinar
• Classe
• Deures i/o clubs
• Dutxa 
• Sopar
• Activitats



Data

A QUIN CURS?

EDAT ESO UK

12-13 1r ESO Year 8

13-14 2n ESO Year 9

14-15 3r ESO Year 10

15-16 4t ESO Year 11 
(GCSE)



Data

COM S’ORGANITZA LA IMMERSIÓ?

• S’adapten a la vida 
escolar i a l’internat igual 
que qualsevol altre 
alumne.

• En alguns centres 
s’ofereixen classes EFL.

• No hi ha leader de 
l’Escola al centre.



Data

ESTADA A L’INTERNAT

• Els pares acompanyen i 
recullen l’alumne.

• L’uniforme es pot comprar a 
l’escola o en línia.

• Moltes escoles fan les 
vacances de Half Term i cal 
contractar Guardianship.



PROCÉS D’INSCRIPCIÓ (resum)

1. Entrevista amb el tutor
2. Entrevista amb HES Idiomas per triar escola
3. Sol·licitud de preinscripció per mail a HES Idiomas
4. Prova d’anglès a HES (en línia o presencial)
5. Enviament per part d’HES del full d’inscripció a l’escola 

seleccionada juntament amb la traducció de les 
darreres notes de l’alumne

6. Confirmació d’admissió de l’escola anglesa i 
formalització de la sol·licitud d’inscripció a l’escola 
anglesa

7. Proves de nivell de l’escola anglesa si fos el cas
8. Contractació del servei de Guardianship
9. Reunió al mes de juliol per concretar sortida i dades d’

última hora
10. Sortida al mes d’agost o a principis de setembre 



PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

PAGAMENTS: 
1. Pagament de 3.500 € en el moment de realitzar la 

preinscripció (a descomptar de la totalitat de l’import del 
programa)

2. A l’acceptació per part de l’escola anglesa, pagament de 
la meitat de la resta de l’import, Guardianship i Deposit 
(aquest es fa directament a l’escola anglesa i és 
reemborsable)

3. Pagament de la resta de l’import en tancar el procés



Data

ACOMPANYAMENT I CONTACTE

• La família continua rebent la informació que emet 
l’Escola i també és convocada a les reunions d’inici de 
curs.

• El tutor es posarà en contacte amb la família a principi 
de curs per presentar-se i informar-se’n.

• El tutor contactarà via mail amb l’alumne.

• L’alumne pot venir de visita al centre durant el 
    Half Term.



Data

ACOMPANYAMENT I CONTACTE

• L’alumne prèviament haurà d’informar el tutor de les 
dates de visita i rebrà instruccions concretes de com 
procedir.

• A la tornada estarem pendents del ritme d’adaptació a 
les matèries instrumentals: castellà, català i 
matemàtiques. 

• El tutor farà un seguiment específic de la seva 
readaptació.



GRÀCIES


