
Activitats i projectesClasses amb estudiants nadius Allotjament en una família

School Integration Groups és un projecte 
dissenyat per proporcionar als estudiants de primària, ESO 
i batxillerat, l’oportunitat d’experimentar una immersió 
cultural i lingüística total, assistint a una escola de l’estranger. 

Els estudiants trien passar entre una i dotze setmanes 
estudiant a l’escola de primària/secundària assignada i 
viuen amb una de les nostres famílies d’acollida 
acuradament seleccionades. 

A l’escola, cada estudiant realitza el mateix programa educatiu 
i recreatiu que els estudiants locals, i per tant, es converteix en 
un membre més de l’escola i de la comunitat durant la seva 
estada. 

S’avalua el nivell lingüístic dels estudiants per després ser 
distribuïts en diferents classes on millor s’adaptin i es motivin.  

Un element únic i fonamental d’aquest programa és 
l’assignació d’un “Buddy” per a cada estudiant.

Aquesta persona el cuidarà i l’ajudarà en la seva vida escolar 
diària.  

Proporcionem a cada escola un “Pre-trip project” per 
completar abans de marxar.

També presentem el programa als pares i proporcionem a 
cada estudiant el nostre “Family Project”.

Aquest dossier és completat entre l’estudiant i la família 
d’acollida, i consisteix en qüestionaris i temes culturals 
especialment dissenyats per estimular la conversa 
i ajudar a reforçar i construir les habilitats de 
llenguatge.

Collaborating with more
than 450 schools

Experimenta la vida escolar amb estudiants nadius a un 
centre de l’estranger d’Anglaterra, Irlanda o Canadà

hometohome.es
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Des d’1 fins a 8 setmanes 
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· Classes a un institut amb estudiants nadius 
· Participació en totes les activitats organitzades dins l’horari escolar
· Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de destí
· Transport d’anada y tornada fins l’escola (si fos necessari)
· Un professor per cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva de vols
· Assegurança de viatge
· Talonari de recaptació pel viatge
· Telèfon d’emergències les 24 hores
· Organització de la sortida a l’aeroport

Allotjament
· En família a Anglaterra: Pensió completa 
  (2 estudiants de cada grup per família)

· En família al Canadá: Pensió completa 
  (1 estudiant de cada grup per família)

Material educativo
· Pre-trip Project per a que els  professors l’utilitzin abans del viatge 
· Travel Project que els alumnes poden realitzar durant el viatge

Què inclou?

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          
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Els nostres centres

Els estudiants realitzen el mateix programa educatiu que els estudiants locals, i per tant, durant l’estada es converteixen 
en un membre més de l’escola i de la comunitat. 

Destinacions School Integration Groups


