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Sobre nosaltres
QUI SOM

Som Agents Educacionals Internacionals, amb experiència en el

sector de l'educació com a professors, que assessorem i

acompanyem els nostres clients (professors, escoles, estudiants i

les seves famílies) per trobar el millor programa educatiu a

l’estranger segons les seves necessitats i preferències.



QUÈ OFERIM?

Inmersió escolar (1 semestre o 1 any).
Cursos d’Anglés d’estiu per nens i joves amb altres
estudiants  internacionals.
Work experience i Gap Year.
Cursos per Joves i adults durant tot l’any  General
English, Business, preparació per exàmens oficials,
especialitzats.
Programes de perfeccionament per professors
d’anglès no nadius.
Estades a casa del professor nadiu al pais d’origen.
Programes per tota la família.
Voluntariat.

Col·laborem directament amb les escoles i entitats que
ofereixen els programes d’anglès a CANADÀ, UK,
Austràlia, USA, Irlanda I Malta:
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CANADÀ:

Ontario: Ottawa,

Kingston, Avon.

Manitoba: Winnipeg

Alberta: Canadian

Rockies

Vancouver:

Coquitlam, Delta,

Burnaby ... 

Immersió a les escoles

públiques en diferents

districtes escolars.
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OTTAWA:

Es troba en la riba sud del riu Ottawa, en

la part més oriental del sud de Ontario, i

s'uneix a Gatineau, prop de Quebec.

Ottawa és avui en un dia una gran

metròpolis, centre tecnològic i polític de

gairebé 1 milió d'habitants, que presumeix

d'estar entre les ciutats més netes i millors

per a viure del món.

És una ciutat estudiantil i alberga

diferents universitats reconegudes, així

com col·legis i altres escoles de negocis.





- Escoles públiques d'alt nivell.

- Les escoles de Canadà estan molt ben

situades en rànquings mundials.

- Professorat i staff qualificat.

- Els programes poden ser semestrals, anuals, 

 amb 4 assignatures per semestre o també de

curta durada (3-4 mesos).

-Els programes de curta durada no necessiten

convalidació.

-Tenen diferents classes extraescolars incloses

dins del preu del programa.

- Coordinador/a per als estudiants

internacionals.

ESCOLES



ESCOLES A OTTAWA

Grades 9-12
Semestered - ESL

Students 698
 

Grades 7-12 
Semestered (9-12)

Students 2100

Grades 9-12
Semestered

Students 1120 

Yoga Club
Cycling Club
Art Club 
Environmental Club
Youth n Acition
Club
Anime Club
Video Gaming
Global and
Domestic Affairs
 Drama Club
Breakfast Club
Book Club
Dance Club 
Writer’s Club
Chess Club
Media/Video Club
Triathalon Club  
Karate Club

Clubs and Activities
Soccer
Volleyball
Basketball
Hockey
Field Hockey
Golf
Tennis
Swimming
Softball
Baseball
Waterpolo
Rugby
Rowing
Cross-Country
Running
Badminton
Alpine Skiing 
Nordic Skiing
Track and Field

Sports



- Famílies acuradament seleccionades.

- Algunes a curta distància a peu però la majoria en

trajectes amb autobús.

- Pensió completa (pack lunch de dilluns a divendres).

- Es poden compartir amb un altre estudiant

internacional d'un altre llengua.

- Les famílies canadenques solen ser

multiculturals, són una societat liberal i

oberta.

- Les famílies assignades poden constar de

pare, mare i fills, ser monoparentals o

matrimonis d' edat avançada.

FAMÍLIES



ELS PROGRAMES INCLOUEN

L'escola

Allotjament en família.

Supervisió a la destinació.

Seguiment i suport des de Barcelona.

Suport administratiu/documentació.

Trasllats de l'aeroport d'arribada.

Custòdia i assegurança mèdica 

Activitats esportives i culturals que formen

part del programa escolar
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SUPORT ALS ESTUDIANTS

- Els estudiants disposen d'un manager de Homestay, el qual serà el

seu contacte per a qualsevol dilema amb la família que pugui sorgir.

També compten amb un coordinador/a per a estudiants internacionals

per a ajudar-los en la seva inserció escolar.

- Als estudiants se'ls lliurarà un número de telèfon d'emergència 24/7.

- Seguiment i suport des de Barcelona.



SESSIÓ PRE-VIATGE
INCLOSA

Es realitza una reunió abans de la

data de sortida dels estudiants per a

realitzar una preparació sobre els

canvis culturals com:

-Horaris i tipus d' àpats.

-Horari de retorn a casa.

-Responsabilitats a la casa d'acollida

habitació ordenada (rentar la seva

roba....).



MOLTES
GRÀCIES


