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(M - 6) ESTUDIAR A L’ESTRANGER (ESO i Batxillerat) 
 

 

Informació General 
 
Portal Europeu Ploteus – tens al teu abast informació sobre totes les oportunitats 
d’aprenentatge en tot l’Espai Europeu. Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout 
the European Space) té com a objectiu informar als estudiants, persones que busquen feina, 
treballadors, orientadors i professors sobre com estudiar a Europa.  
 
Pots informar-te sobre els sistemes d’educació en tots els altres països europeus i sobre les 
institucions de formació http://ec.europa.eu/ploteus  
 

ESO i Batxillerat 

 
Per estudiar un any a l’estranger durant l’ESO o el Batxillerat, ho pots fer amb o sense 
agència, tot i que el més recomanable és passar-ne per una, ja que s’encarregarà tant de la 
preparació com del seguiment: cercar un centre educatiu, cercar una família d’acollida, 
gestionar l’homologació dels títols a la tornada, etc.  
 
A través d’Agència 
 
L’agència més recomanable és l’AECAE (Agrupació Educativa de Cursos Acadèmics a 
l’Estranger) www.aseproce.org/aecae  
Aquesta agrupació integra les principals institucions especialitzades en l’organització de 
cursos escolars fora d’Espanya equivalents al Batxillerat i a l’Educació Secundària.  
 
Una alternativa és passar per l’entitat ASF Intercultural www.afs-intercultura.org  
Els programes escolars d’ASF ofereixen la possibilitat d’anar a un centre escolar de caràcter 
públic, de viure amb una família i de participar en una sèrie d’activitats d’enriquiment 
intercultural. Per participar-hi cal tenir entre 15 i 18 anys i és possible triar la durada de 
l’estada entre 2, 3, 6 o 10 mesos a més de 20 països. També pots demanar beques pel 
programa escolar anual.  
 
Sense Agència 
 
Per organitzar un any d’estudis a l’estranger sense agència cal preparar tant la sortida, 
l’estada i la tornada de l’estada.  
 
Sortida 

1. Cal entendre el sistema educatiu del país on s’hi va. 
2. Cal buscar un centre educatiu que sigui reconegut pel Ministeri d’Educació del país. 

Per trobar informació sobre aquests primers temes entra a la pàgina internacional 
d’homologació i qualificacions acadèmiques i professionals: www.enic-naric.net  

3. Cal reunir la documentació necessària per a l’equivalència acadèmica.  
 
Estada 
La opció més recomanada és que l’estudiant es quedi amb familiars o amics de la família. 
El més econòmic és fer una estada amb una família, per contactar amb famílies disposades 
a acollir podeu fer-ho a traves del centre educatiu de destí o a traves de xarxes 
especialitzades: www.homestayweb.com , www.homestaybooking.com , www.afs-
intercultural.org , www.yepspain.org , www.lingoo.es , www.worldfamilyexchange.com  
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Tornada 
Fer la sol·licitud de convalidació al Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluya:  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/ 
Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada dels títols o certificació acadèmia amb la 
traducció homologada i legalitzada (per a països extra comunitaris).  
 
Altres alternatives 
 
Un programa d’educació internacional en col·legis especialitzats es el Batxillerat 
Internacional. L’obtenció del batxillerat internacional permet entrar a les Universitats i les 
Escoles Tècniques sense haver de fer la selectivitat. La durada del Batxillerat Internacional 
és de 18 mesos.  
 
Es pot cursar a:  
Col·legis del Mundo IB www.ibo.org/es 
Col·legis del Mundo Unido www.colegiosmundounido.es (tenen beques) 
 
Les beques de la Fundació Amancio Ortega (http://becas.faortega.org) tenen com a 
objectiu facilitar l’aprenentatge de l’anglès i la immersió en la cultura estrangera a joves 
durant un any acadèmic. Els alumnes seleccionats cursaran Grau 11 (nivell equivalent a 1er 
de Batxillerat). La beca cobreix el 100% del cost del curs escolar a Canadà o als EUA: 
viatge, taxa d’escolarització, convalidació d’estudis, allotjament i manutenció en una família 
d’acolliment, assegurança mèdica i d’accidents i el suport continuat durant els 10 mesos de 
l’estada.  
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