
Una de les opcions que tenim dins de la mobilitat internacional, és la d'anar a
estudiar a un altre país. Això ho podem fer des de l'Educació Secundària Obligatòria
fins als nivells més elevats d'estudis universitaris. Anem a conèixer les diferents
opció.

Una de les opcions per cursar part de l'ESO a l'estranger és fer-ho a través
d'una agència. Aquesta s'encarrega de buscar un institut, la família d'acollida,
l'homologació dels títols a la tornada, entre d'altres. 
Si us interessa aquesta opció us deixem l'enllaç de l'Associació Espanyola
de Promotors de Cursos a l'Estranger, que agrupa les agències que realitzen
aquesta tasca. D'aquestes n'hi ha 14 ubicades a Catalunya: ASEPROCE.
Una altra opció es fer-ho a través de l'entitat ASF.

Entendre el sistema educatiu del país de destí.
Cal buscar un institut que sigui reconegut pel Ministeri d'Educació del
país.
Necessitem la documentació necessària per l'equivalència acadèmica.
A la tornada haurem de homologar els estudis al Ministeri d'educació.

Una altra opció és anar a estudiar l'ESO per lliure, sense l'acompanyament
de cap agència. En aquest cas, cal tenir en compte que s'haurà d'estar molt al
cas de tots els procediments, tant d'anada com de tornada. Important:

Per més informació sobre on estudiar podeu buscar al següent enllaç o
contactar amb nosaltres.

Agnès Sanmartí - 650.680.919 - asanmartiv@ccosona.cat
Bernat Panadès - 669.093.309 - bpanadesv@ccosona.cat

 

Educació formal a
l'estranger

ESO amb agència

ESO per lliure

https://www.aseproce.org/asociados-aseproce/
https://www.afs-intercultura.org/
https://europa.eu/europass/en


Tot i que no comporta estudiar a l'estranger, el Batxibac permet realitzar
una doble títulació francesa i espanyola de batxillerat. Es cursa un
currículum mixt en el qual un terç de l'horari s'impartirà en llengua
francesa. A la comarca d'Osona només es realitza a l'Escorial de Vic, però en
aquest enllaç us deixem la llista de tots els centres de Catalunya on
s'imparteix.

Agnès Sanmartí - 650.680.919 - asanmartiv@ccosona.cat
Bernat Panadès - 669.093.309 - bpanadesv@ccosona.cat

 

Educació formal a
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Aquesta és una opció per poder realitzar les pràctiques de la FP a
l'estranger. Aquesta opció s'engloba dins del programa d'Erasmus + de la
Unió Europea. En aquest enllaç podreu trobar la informació pertinent sobre
el programa.

Batxibac

Formació professional - Erasmus +

En aquest enllaç trobareu un document de la Direcció General de Joventut
amb informació detallada sobre totes les opcions que hi ha per estudiar a
l'estranger. 
En aquest altre enllaç podeu trobareu tot de recursos i pàgines web amb
opcions sobre estudiar a l'estranger.

Per més informació

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/batxillerat/doble-titulacio/centres-batxibac.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_es
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Estudiar-a-lestranger.pdf
https://www.symbaloo.com/mix/estudiaralestranger

