HIGH SCHOOL PROGRAMME
ESTUDIS DE SECUNDÀRIA A IRLANDA
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. 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*, 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. Cal tenir la primària acabada i un nivell
d’anglès de B1 (B2 per al cicle sènior).

*Transition Year. Que correspon al 4rt d'ESO. És un any poc exigent des del punt de vista acadèmic i
ideal per als estudiants internacionals. És un curs ple de projectes de recerca, treball voluntari, sortides i
visites culturals. Els nostres joves poden concentrar-se en la millora de l'anglès i en el creixement personal
sense l'exigència dels exàmens a final de curs. El 5th year (1er de batxillerat) també és una bona opció,
però s’ha de tenir en compte l’exigència acadèmica i el nivell d’anglès recomanat per a afrontar aquest
curs amb garanties.

TOTS ELS SERVEIS:

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.
Tutor extern que fa un seguiment de l’alumne.
Servei de tutela durant l’estada de l’estudiant. Reunions
a l’escola, assistència als serveis mèdics, etc...
Administració del fons de contingències. Administració
i control de les despeses acadèmiques de l’estudiant.
Assignació d’una família irlandesa. Telèfon de contacte
continu per a pares i alumne.
Organització d’una excursió / visita cultural mensual
per a tots els estudiants internacionals de l’agència.
Assistència a l’aeroport. Arribades i sortides.
Setmana d’orientació prèvia a l’inici del curs *.

* “Orientation week”.

Una apassionant setmana d’adaptació
plena d’activitats culturals, visites
guiades i unes interessants classes de
teatre i expressió corporal perquè els
estudiants agafin confiança a l’hora
d’expressar-se, sobretot en públic. La
idea d’aquesta setmana és que els/les
participants agafin un cert rodatge en la
nova situació i es sentin més preparats
per a afrontar els primers dies a
l’institut. També s’aprofiten aquest dies
per a comprar material escolar, llibres,
uniformes, etc... Per als estudiants que
s’han inscrit a un institut fora de l’àmbit
metropolità de Dublín, se’ls allotja
durant aquesta setmana en un família de
la ciutat.

La nostra agència a Irlanda

Go Elite Education. Agència situada a la zona de Dublín.
Treballen principalment amb instituts de la ciutat i la
seva zona d’influència, encara que també ens poden oferir
algunes destinacions més petites i allunyades de la zona
metropolitana. Tenen responsables de zona fora de Dublín
que estan en contacte permanent amb els nostres
estudiants. Agència amb molts anys d’experiència i amb
una àmplia organització, però amb un servei personalitzat
per a cada alumne. Ofereixen tots els cursos del cicle de
secundària. Un trimestre o bé tot un any acadèmic.
L’agència visita periòdicament els participants i emet
informes que fem arribar als pares. Aspectes com
l’adaptació, l’escola, la família d’acollida. Informes de
l’agència de caràcter mensual. Els informes acadèmics
depenen de les escoles i el curs en concret. Normalment
són trimestrals.

Les escoles

Generalment es treballa amb escoles de la xarxa pública i l’allotjament és en família. Poden ser escoles
mixtes o bé diferenciades per a nois i noies. Ubicades a la zona metropolitana de Dublín, a poblacions
mitjanes o bé en entorns més rurals. La xarxa d'instituts públics a Irlanda està molt bé i ens dona la
garantia de qualitat que busquem en aquest programa. Tot i així, podem també triar escoles privades,
ja sigui allotjant-se amb una família o bé en la residència d’estudiants. La diferència de preu és
substancial, i és una bona opció quan es busca l'excel·lència acadèmica si es té com a objectiu fer els
dos any de Cicle Sènior, per exemple.

Procés d’inscripció
Tria de l'escola.

Després d'una primera entrevista, us facilitarem informació
d'una sèrie d'escoles per a poder triar. Hi ha la possibilitat de
viatjar a Irlanda i visitar escoles acompanyats dels
responsables de l'agència per a poder prendre una decisió final.
De tots els perfils que rebreu es fa la solicitud formal a dues o
tres escoles i hem d'esperar resposta oficial de l'institut.
Depenent de cada cas, la resposta definitiva és durant el mes
d'abril

Dates. Si volem inscriure’ns al primer trimestre o a un
curs sencer, el procés de tria i inscripció s'hauria de fer
durant els primers mesos de l'any i prendre una decisió
cap al març. Com abans ho comencem, més podrem triar.

Hi ha escoles que només accepten estudiants amb el compromís
de quedar-s’hi tot l’any des de bon principi. Per al programa
d’un trimestre el ventall d’escoles és més reduït.

Extensió del programa.

Teniu la possibilitat de contractar primer un trimestre i després allargar el programa a tot l'any
sencer. Si una vegada allà decidiu que es quedi durant tot el curs, en principi no hi ha d'haver cap
problema. Cal comunicar-ho cap a mitjans d'octubre.
En cas d'extensió del programa, cal abonar la diferència entre el preu d’un trimestre i el del curs
sencer. Hi ha la possibilitat de fraccionar els pagament de l'extensió.

Passos a seguir:

Informació prèvia i exhaustiva del programa.
Confirmació d’interès per a iniciar els tràmits. Paga i senyal de 500€. Inici del procés de tria d’escola.
Matriculació per al programa. Inscripció formal i lliurament de documentació. Adjudicació de l’escola.
2on pagament de 2.000€.
4 setmanes abans de marxar. Pagament de la resta.
2-3 setmanes abans de marxar. Adjudicació de la família.
Inici del curs. Durant l’última setmana d’agost. Els estudiants viatgen uns dies abans de l’inici del curs
escolar per a fer el procés d’aclimatació (orientation week).

PREUS: Escola Pública, allotjament en familia.
PROGRAMA

(1)

Any acadèmic
Agost - Maig

1er Trimestre
Agost - Desembre

Estudis,
Allotjament, tutela

FONS DE
L'ESTUDIANT

12.600€

1.000€

13.600€

6.750€

600€

7.350€

Afegeix una mica
de text al cos

PREU FINAL

ESCOLES PRIVADES: Consulteu-nos
(1) Inclou programa complert (classes, allotjament i servei de tutela), i dos trasllats d’aeroport. La resta de despeses es paguen amb el
fons de l'estudiant. Llibres i material, uniforme, targeta de transport, excursions, orientation week. També altres serveis d’aeroport que
hi pugui haver durant el curs (Nadal, Setmana Santa, ). Les despeses poden variar molt en funció de l’escola i el curs en concret. No és
habitual utilitzar tot el fons. Nosaltres el gestionem, us enviem estat de comptes periòdicament i el romanent es retorna al final del curs.

