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Any escolar

/ Any escolar

Any Escolar a Regne Unit
Regne Unit





De 8 a 18 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Estudiar un any escolar al Regne Unit es submergir-se en un dels sistemes educatius més prestigiosos del món.
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 es sumaria Irlanda
(romanent només Irlanda del Nord més tard).
Per descomptat parlem del país que va ser bressol de l'anglès, l'idioma més inﬂuent del planeta; de la seu delsistema 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 per descomptat és un país ideal per cursar un any o un trimestre escolar lluny (però no tant) d'Espanya. El Regne Unit no és massiﬁcat pel que fa a
estudiants internacionals i ofereix una gran varietat d'escoles amb moltes especialitzacions. És un país acadèmicament exigent amb ﬁltres d'entrada alts per a
alumnes estrangers.
SISTEMA EDUCATIU
A la Gran Bretanya, l'educació és obligatòria ﬁns als 16 anys, és a dir ﬁns al grau 11 (l'equivalent del nostre 4t de l'ESO). Però gairebé tots els nois i noies
van a l'escola des dels 5 fins als 17 o 18 anys.
Als 14 anys, els estudiants han de decidir sobre quins temes volen estudiar. Han de triar almenys 5 assignatures, entre les quals han d'estar Matemàtiques i
Anglès. Però solen escollir voltant de 8 assignatures. Aquests temes s'estudien durant els anys 10 i 11 (els nostres 3r i 4t de l'ESO). Durant aquests 2 anys,
els alumnes anglesos es preparen per l'examen del GCSE (Certiﬁcat General d'Educació Secundària, en anglès General Certiﬁcate of Secondary Education).
Els dos anys ﬁnals, graus 12 i 13 (els nostres 1r i 2n de Batxillerat) són coneguts com A-levels. És un període en què els estudiants es preparen molt
intensament en algunes àrees (solen escollir entre 3 i 4 assignatures només) que presentaran en els exàmens d'A-levels. Són els resultats obtinguts en
aquests exàmens d'A-Levels que els serviran per entrar en alguna de les universitats de Gran Bretanya.
A Escòcia el sistema és una mica diferent però sobretot per la nomenclatura dels dos últims cursos (S5, S6) i el nom dels exàmens ( "Higher").
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CONVALIDACIONS
En els últims anys s'han produït alguns canvis en el sistema acadèmic del Regne Unit que encara no s'han vist reﬂectits en la normativa de convalidacions
del nostre país. És per aquest motiu que és un país que recomanem especialment ﬁns a 3r d'ESO en el cas de l'any complet i considerem que es tracta de
l'elecció òptima per realitzar un trimestre en qualsevol dels cursos ja sigui primària, ESO o Batxillerat.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Intermig

Centre

Regne Unit
Ciutats diverses (Anglaterra i Escòcia). Regne Unit
Escola Pública a Regne Unit (State Schools)
Les State Schools del Regne Unit són les que al nostre país serien escoles públiques. És a dir, escoles ﬁnançades íntegrament pels impostos. Aquestes
escoles són les escollides pel 93% de les famílies del Regne Unit i són una perfecta opció per estudiar un any escolar o un trimestre al Regne Unit. La major
part de les escoles públiques del Regne Unit segueixen l'anomenat "National Curriculum". Es poden ubicar per tot el país i moltes d'elles estan
especialitzades en alguna àrea (arts, ciències, ...).
Escola privada al Regne Unit
Estudiar un any en una de les prestigioses escoles privades de Regne Unit és un privilegi atorgat a alguns estudiants internacionals. Les escoles privades de
Regne Unit són conegudes com Independent Schools. No es regeixen per moltes de les regles de les escoles públiques dalt esmentades. Per exemple no
segueixen el National Curriculum. Moltes de les escoles privades més antigues i prestigioses del Regne Unit són conegudes com Public Schools. Malgrat el
seu nom, no reben cap fons públic i la paraula "Public" té el seu origen en què eren obertes a qualsevol ciutadà "públic" que era capaç de pagar el cost de
l'escola.
Col·laborem directament amb un gran nombre d'escoles privades, al voltant d'unes 200, en gairebé tots els comtats de Regne Unit. Algunes d'elles de les
més prestigioses del país i amb excel·lents instal·lacions, professors i serveis. Com parlem d'una de les tradicions més consolidades pel que fa a l'educació,
hi ha escoles de tot tipus: coeducacionales o només de nois o noies, especialitzats en àrees esportives o artístiques, amb Batxillerat Internacional, només per
a estudiants internacionals, etc.
Amb tanta oferta, és molt important realitzar una anàlisi detallada de les necessitats de l'estudiant, així com de les de la seva família. D'aquesta manera us
podrem oferir una proposta que s'adapti a les exigències requerides per cursar un any escolar o un trimestre al Regne Unit.

Allotjament
Família Amfitriona
A més d'estudiar un any al Regne Unit, escollir l'opció de viure a la casa d'una família anglesa permetrà a l'estudiant descobrir a fons els costums locals. És
el complement ideal del programa acadèmic. Viure a casa d'una família al Regne Unit està reservat per a alumnes de 14 a 17 anys en escola pública. Es pot
compartir la família amb altres alumnes internacionals, sempre que no tinguin el castellà com a llengua materna. Algunes escoles privades (les Private Day
Schools) també ofereixen l'opció d'allotjar-se en família per a alumnes de 16 a 18 anys.
Les famílies estan curosament seleccionades per un equip de coordinadors locals i estan sotmeses a un estricte control previ. Durant l'any, hi ha visites
regulars als estudiants per part del seu tutor legal al Regne Unit. Així ens assegurem que la integració en la família és satisfactòria. I aquesta persona està
sempre present per donar suport a l'alumne estudiant el seu any escolar o trimestre al Regne Unit.

Boarding School
Estudiar a una escola privada amb internat al Regne Unit és sinònim de viure una experiència única, molt tradicional i "so British". L'opció d'internat és òptima
per a conviure 24 hores amb nois i noies anglesos i internacionals, i participar de la vida escolar de forma intensiva. És l'oportunitat de crear amistats que
duraran tota la vida amb estudiants de tot el món. Se sol crear un fort sentiment de comunitat entre els internats ( "boarders") que comparteixen temps lliure i
caps de setmana junts. La mateixa escola sol organitzar activitats i visites durant els caps de setmana. La majoria d'internats solen tancar durant les
vacances de Nadal i Setmana Santa i els alumnes solen tornar a casa. Encara que poden també escollir l'opció de quedar-se en una família amfitriona durant
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les vacances.
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Dates i Preus
Escola Pública (State Schools)
Allotjament en Família de 14 a 17 anys
Any Escolar a Regne Unit: 13.480 €
Trimestre al Regne Unit (setembre-desembre): 7.780 €
Escola Privada
Allotjament en Residència de 6 a 18 anys
Any Escolar a Regne Unit des de 28.000 €
Trimestre al Regne Unit des de 13.800 €

Fotos

