Programes per a joves
Any acadèmic a Irlanda per a estudiants de secundària (2018-19)
Aquest és un programa destinat a joves de 12 a 18 anys que tenen l’oportunitat d’estudiar en una escola de
secundària d’Irlanda durant un trimestre o tot un any acadèmic. Els / les estudiants poden escollir entre
escoles amb residència o bé allotjar-se amb una família irlandesa. El sistema educatiu a Irlanda gaudeix
d’un gran prestigi i aquests cursos són totalment convalidables amb el nostre ensenyament secundari.

Sistema educatiu irlandès
L’ensenyament secundari a Irlanda té una durada de 6 anys. El cicle
junior consta de 3 anys i es fa un examen oficial al final del cicle, el
Junior Certificate. A continuació hi ha un curs anomenat Transition
Year, sense exàmens a final de curs i ideal per a estudiants internacionals.
I finalment, el cicle sènior (5th & 6th year), de dos anys de durada i
que et prepara per al Leaving Certificate, examen obligatori d’accés a
la universitat. No és possible matricular-se a l’últim any d’aquest cicle.
En aquest cas s’han de fer els dos cursos.

Requisits per a estudiants internacionals
Haver complert 12 anys.
Tenir la primària acabada.
Tenir un nivell d’anglès mínim de B1 (B2 per al Cicle Sènior).

Serveis a l’estudiant
Orientació i assessorament a l’hora de triar l’escola més adient a les
necessitats / objectius de l’alumne.
Assistència en les tramitacions d’inscripció i posterior convalidació dels
cursos. També en la compra d’uniformes, material, etc.
Setmana d’orientació prèvia a l’inici del curs (a Dublín).
Assignació d’un tutor extern que visita periòdicament l’alumne i
redacta informes per als pares.
Administració del fons de contingències. Despeses de l’alumne que
s’administren i es justifiquen al final del període d’estada a Irlanda.
Assignació d’una família irlandesa, en cas d’escollir aquesta opció.
Telèfon de contacte continu per a pares i alumne.

Les escoles
Per a la tria d’escoles, tenim 3 possibilitats diferents:
Escoles públiques amb allotjament en família.
Escoles privades amb allotjament en família.
Escoles privades amb residència d’estudiants.
Aquestes escoles poden estar a la ciutat de Dublín i la
seva zona d’influència o bé a d’altres zones d’Irlanda.
A ciutats grans o mitjanes i a poblacions més petites.
Hi ha escoles només per a nois o noies i per a ambdós
sexes.

PerTIPUS
al cursD’ESCOLA
acadèmic 2016-2017
ALLOTJAMENT

PREU CURS SENCER

Pública

Amb família

Privada

Amb família

A partir de 18.000€

Privada

En residència

A partir de 17.000€

Pública
1er trimestre

Amb família

14.750€*

7.955€*

* Inclouen també el fons de contingència, que s’utilitza per a la compra de
material extra, uniforme, llibres, algunes excursions etc. que pot variar en
funció de l’escola. Nosaltres el gestionem i el romanent es retorna al final
del curs. 700€ per a 1 trimestre i 1.200€ per al curs sencer. No s’acostuma
a gastar tot.
Demaneu-nos més informació quant a dates i procés de matriculació.

