
Experiència laboral internacional 
per als teus estudiants a Anglaterra, Irlanda o Gal·les

hometohome.es

30 years experience

We Care

7/14 dies 
ESO / Batxillerat / +16 - Any Escolar 2019-2020

Global Work Experience és un projecte dissenyat 
per introduir als estudiants d’educació superior al món 
laboral a l’estranger, mentre viuen en una de les nostres 
famílies d’acollida acuradament seleccionades.  

Es pot triar entre tres tipus de programes diferents 
d’experiències laborals:

Work Experience
Work Experience Plus
Total Work Experience

Cada programa està adaptat per tenir en compte l’escola, el 
curs dels estudiants, les necessitats, les àrees i els objectius 
futurs de carrera per a ser complerts al final del projecte. 

Els estudiants guanyen una experiència única 
en primera persona, al fer el primer pas per conèixer 
el mercat laboral a l’exterior i experimentar com 
funcionen els negocis a l’estranger.

Work Experience. Tallers al matí centrats en aprendre el 
llenguatge de negocis en anglès, preparació d’un C.V.,  consells 
i tècniques per a les entrevistes i molt més. A la tarda, visites 
a negocis locals on els estudiants coneixen i parlen  amb 
professionals de la indústria.

Work Experience Plus. Tallers al matí centrats en 
aprendre el llenguatge de negocis en anglès, preparació d’un 
CV., consells i tècniques per a les entrevistes i molt més.  A la 
tarda, els estudiants són col·locats en negocis locals, que els 
proporcionaran l’experiència pràctica laboral de primera mà, 
el seu desenvolupament professional i millorar les habilitats 
de conversa en anglès.

Total Work Experience. Orientació inicial i tallers de 
llengua. Els estudiants són ubicats en negocis locals, on 
romanen a jornada completa, experimentant una immersió 
total en el lloc de treball, desenvolupant-se professionalment i 
millorant les seves habilitats lingüístiques en anglès.

Collaborating with more
than 450 schools

Tallers Allotjament en famíliaTreball en una empresa Visites a negocis

Global
Work
Experience

Programmes
AWAY



· Servei de recollida a l’aeroport i trasllat d’anada i tornada
· Títol de transport (on sigui 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 disponible les 24 hores
· Organització de la sortida a l’aeroport

Allotjament
· En família- Pensió completa 
 (2 estudiants de cada grup per família)

Material educatiu
· Pre-trip Project que el professor utilitzarà per preparar el viatge 
· Travel Project que els alumnes poden realitzar durant el viatge 

Work Experience
· 15 hores de tallers d’anglès per a negocis
· Programa complet de visites i treball del projecte
· Material addicional per a les excursions i visites
· Monitors d’anglès nadius acompanyant al grup

Work Experience Plus
· 15 hores de tallers d’anglès per a negocis 
· 15 hores d’experiència pràctica laboral en un negoci local
· Mentor assignat personalment en el negoci

Total Work Experience
· Orientació inicial i tallers de llengua
· Més de 30 hores d’experiència pràctica laboral en un negoci local
· Mentor assignat personalment en el negoci

Què inclou?

info@hometohome.es            tf. 93 864 88 86          
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Trasllat del 
centre a 

l’aeroport

Tarda Visites organitzades per conèixer a professionals de la indústria 
en empreses i escoles locals

Nit Temps lliure amb la família d’acollida

Work Experience ESO // Batxillerat

Work Experience Plus ESO // Batxillerat // 16+

Total Work Experience ESO // Batxillerat // 16+


