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Any escolar

/ Any escolar

Any escolar en escola pública a Alemanya
Alemanya




de 14 a 17 anys
Alemany
Familia

Programa
Un any escolar a Alemanya és sempre una decisió encertada. Excel·lència educativa i la possibilitat d'aprendre i desenvolupar un dels idiomes més
importants per al món de l'enginyeria europea com és l'alemany.
Parlem d'un programa en una escola pública de qualsevol dels 16 estats de 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 i en el cas de no confirmar-se, no es cobraria l'extra.
L'allotjament és en famílies seleccionades per la coordinadora local. La barreja de l'experiència escolar i la convivència amb una família alemanya de la zona
li proporcionarà una experiència enriquidora a nivell humà i acadèmic, alhora que millorarà àmpliament l'idioma.
A més, l'estudiant no estarà sol. L'organització posa a la seva disposició la presència de coordinadors de zona que controlessin i han de garantir que
l'estudiant es trobi integrat i l'experiència sigui perfecta.

Idioma requerit: Alemany
Nivell requerit: Intermig

Centre

Tot Alemanya
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Ciutats diverses (Alemanya). Alemanya

Instal·lacions
Las instalaciones podrán variar dependiendo de la localización seleccionada por el estudiante para residir y realizar el año escolar.

Àpats
L'estudiant gaudirà de pensió completa facilitada per la seva família d'acollida.

Transport
La família s'encarregarà de recollir l'estudiant a l'aeroport tant a l'anada com a la tornada.

Allotjament
Família
L'estudiant residirà amb una família de la zona, que l'acollirà en la seva llar i li farà sentir com a casa.
Les famílies han estat curosament seleccionades per proporcionar als estudiants un entorn familiar amable i que li permeti conèixer la cultura d'una família
alemanya.
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Dates i Preus
Familia
23.08.2020 al 02.07.2021
1 web.Años
12.240,00 EUR
El preu inclou:
 Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
 Allotjament en règim de pensió completa
 Trasllats aeroport
 Entrevistes d'orientació amb participant i pares
 Selecció del programa
 Tràmits d'admissió
 Taxes acadèmiques de l'escola
 Seguiment del participant pel coordinador de zona
 Seminari d'orientació per participants i famílies previ a
la sortida
 Telèfon d'emergència 24h

Fotos

