
Activitats extraescolarsClasses amb estudiants nadius / Família / residència

International School Experience és un 
programa pensat per pares que busquen escoles a l’estranger 
per a que els seus fills realitzin des de dues setmanes fins a 
un any acadèmic sencer. 

home to home t’ofereix una àmplia selecció d’escoles 
de qualitat a diferents països de parla anglesa per poder oferir 
i guiar a l’estudiant.

Cada escola ha estat acuradament seleccionada 
per tal de que compleixi amb l’estàndard acadèmic de l’escola 
actual de l’estudiant i amb els requisits desitjats pels 
pares, considerant que enviaran als seus fills a estudiar a un 
país estranger. 

Els alumnes podran estudiar en un internat i viure en 
una residència, o en una escola pública i viure amb 
una família d’acollida. 

L’objectiu del programa és que els alumnes adquireixin total 
fluïdesa en la llegua anglesa, es desenvolupin com 
a individus i descobreixin una nova cultura. 

Tenim més de 30 anys d’experiència en el sector 
de l’educació i cuidem cada aspecte del programa. 
Presentem els projectes i les escoles als pares, i realitzem 
una entrevista personal amb cada estudiant per conèixer 
les seves necessitats i requeriments específics. 

Un cop seleccionada l’escola, ens ocupem de tota 
la informació i tasques administratives necessàries, també 
durant l’estada dels alumnes.

Durant l’estada, estem disponibles 24 hores al dia 
per proporcionar als assistents el nostre suport, sempre que 
es requereixi.

Ofereix als teus alumnes una experiència acadèmica 
a l’estranger. Anglaterra, Irlanda, Canadà o E.E.U.U.

Des de 2 setmanes fins a 10 mesos 
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· Classes en anglès amb estudiants nadius
· Participació en totes les activitats organitzades dintre de les hores  
  lectives
· Tutor acadèmic i de l’allotjament per assistir a l’alumne
· Presentació del projecte
· IVA
· Gestió de la reserva de vols i trasllats
· Assegurança de viatge 
· Telèfon d’emergències les 24 hores

Allotjament en família d’acollida
· Pensió completa (1 estudiant de home to home per família)
· Títol de viatge d’anada i tornada a l’escola (si és necessari)

Allotjament en residència
· Pensió completa amb habitació compartida

Què inclou?

¿Private Boarding o State School?

Destinacions International School Experience

info@hometohome.es            tf. 93 864 88 86          

La decisió d’enviar un alumne a l’estranger a estudiar en una escola privada, on viurà en una residència amb altres 
estudiants, o en una escola  pública estatal, on viurà amb una família d’acollida, és una decisió personal, sent 
ambdues opcions una excel·lent oportunitat per als seus estudis internacionals.  

State School 
(Escola Pública)
Els estudiants viuen amb una família d’acollida que 
els oferirà una experiència d’immersió lingüística 
cultural, única i segura.  

Private Boarding School 
(Escola Internat Privada)
Els alumnes estudien i viuen amb els seus companys en 
una residència en un entorn segur, amb excel·lents 
instal·lacions educatives i socials. 

Anglaterra/Irlanda Canadà Estats Units


