
ESTADES LINGÜÍSTIQUES
A L’ESTRANGER

CATÀLEG DE SERVEIS VALUA LANGUAGES

VIU UNA IMMERSIÓ
 EDUCATIVA I CULTURAL!



ALLOTJAMENT
En famílies  

natives

CLASSES
D’anglès diàries a 

escoles de confiança

ACTIVITATS
o visites culturals de 

tarda o nit 

TRANSPORT
Durant tota 

l’estada

RÈGIM
De pensió
completa

MINISTAYS

Programes d’immersió 
lingüística i cultural 
per a grups escolars

• Estades de curta 
durada, d’entre 5 a 
15 dies durant el curs 
escolar.

• Per a grups de mínim 
15 estudiants.

• Adaptats a les 
necessitats del grup.

SUMMER CAMPS

Cursos d’anglès a
l’estranger per a 
individuals o escoles

• Programes amb tots 
els serveis inclosos.

• Estades de mínim 2 
setmanes a l’estiu.

• Acompanyats en tot 
moment per un 
monitor de l’agència.

ANY ESCOLAR

Cursar els estudis a 
l’estranger per a 
individuals

• Opció d’un any o un 
trimestre escolar a 
l’estranger. 

• Estades de mínim 5 
setmanes.

• Assessorament 
acadèmic en tot 
moment.

AU PAIR

Viure a l’estranger 
amb les despeses
pagades durant 1 any

• Formar part d´una 
família estrangera i 
tenir cura dels nens.

• Intercanvi cultural
inigualable.

• Conèixer gent 
d’arreu del món i
millorar el nivell 
d’anglès.

ORGANITZACIÓ D’ESTADES
LINGÜÍSTIQUES A L’ESTRANGER 

PER A JOVES DE 11 A 18 ANYS

ELS NOSTRES PROGRAMES

GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS

VOLS
d’anada i de tornada 

al destí  

MONITOR
Acompanyant 
de l’agència

BRINDEM L’OPORTUNITAT DE VIURE UNA 
EXPERIÈNCIA ÚNICA DE CREIXEMENT PERSONAL



ALLOTJAMENT
En famílies 

natives

PROGRAMA
Amb classes 

d’anglès diàries 

ACTIVITATS
o visites culturals 

cada tarda
 

DURACIÓ
Duració de
5 a 15 dies

 

IRLANDA      ANGLATERRA      MALTA      ESCÒCIA

Ministays
A L’ESTRANGER
Per a grups escolars
(10-18 anys)

RÈGIME
De pensió
completa

QUÈ SON
LES MINISTAYS SÓN 
PROGRAMES D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA I CULTURAL

 

FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS

Com són els cursos?
Adaptats a les teves necessitats. Poden ser d’anglès general fins a cursos relacionats amb la cultura i tradi-
cions de cada país, o bé dirigits a la preparació d’un CV o d’una entrevista de feina.

Quina és la durada d’una Ministay?
Acostumen a tenir una duració d’entre 5 i 15 dies durant el curs escolar.

Quin és el factor més important?
La convivència amb famílies locals és l’opció ideal per realitzar una immersió lingüística completa.

Les famílies tenen garantia de qualitat? 
Totes les famílies disposen dels certificats legals de cada país, están seleccionades i gestionades directament 
per l’escola.

Es realitzen activitats lúdiques?
Les tardes estan plenes d’activitats, visites i excursions diverses, enfocades a la pràctica constant de l’idioma.
 
Quins destins recomanem?
Col·laborem amb escoles de ciutats, petits pobles o grans capitals. Segons l’edat dels alumnes, el nivell 
d’anglès o les seves inquietuds, un dels nostres assessors us recomanarà el destí que més us encaixi.

Són estades de curta durada a l’estranger per a grups d’alumnes 
acompanyats per a professors de la seva escola. 

Es busca el màxim contacte amb l’idioma perquè els alumnes 
puguin desenvolupar les seves habilitats lingüístiques. Ideal per 
a grups escolars que vulguin millorar el seu nivell i domini de 
l’anglès.

Des de Valua adaptem el curs a les necessitats, nivell o inquietuds 
de cada grup. 



    ANGLATERRA - RINGWOOD WALDORF  SCHOOL     

Any o trimestre
ESCOLAR 
Integració escolar
Per a individuals

ALLOTJAMENT
En famílies natives 
en pensió completa

PROGRAMA
Per a estudiants 

d’entre 8 a 17 anys

ESCOLA
Integració en classes 
per nivells a Waldorf

 

DURACIÓ
Duració de mínim 

5 setmanes 

Són estades a l’estranger que poden tenir una duració de mínim 
un mes fins a un curs escolar. 

Està orientat als alumnes que vulguin ampliar la seva experiència 
vital i tenir una immersió lingüística completa: cursar durant un 
període de temps els estudis a l’estranger.

Estudiar una llengua en una cultura diferent, canviarà la vida de 
l’adolescent. Integra’t amb garantia d’aprenentatge!

QUÈ SON
ELS PROGRAMES 
D’INTEGRACIÓ ESCOLAR

 

FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS

Com són els cursos?
L’estudiant s’integrarà en el dia a dia de treball escolar del centre juntament amb la resta d’alumnes nadius, 
per tant, es demana un nivell mínim d’anglès per garantir aquesta integració.

Quina és la durada d’un programa?
Poden tenir una duracció d’un mes, d’un trimestre escolar o d’un any escolar complet, depenent de les 
necessitats i inquietuds de l’alumne.

Quin és el factor més important?
La convivència amb famílies locals per realitzar una immersió lingüística completa, així com també la integra-
ció dins d’un curs escolar. 

Quin és el rol de les famílies? 
Les famílies rebran assessorament profesional, de confiança i proper per tal de guiar l’alumne i acompanyar-lo 
durant l’experiència acadèmica a l’estranger. Es mantindrà a la família informada de l’adaptació de l’estudiant 
en tot moment. Es forma un triangle educatiu entre l’escola, la família i l’agència.

Quin és el rol de l’alumne?
L’alumne rebrà una atenció personalitzada perquè tingui una integració natural amb la resta de companys de 
classe. Les famílies acompanyaran cada dia a l’alumne a l’escola, són de màxima confiança i escollides acura-
dament per l’escola per tal de garantir el contacte directe amb el responsable de relacions familiars.



Summer 
CAMPS 
Per a individuals o grups 
escolars (11-18 anys)

Estades lingüístiques amb tots els serveis inclosos
dirigits a joves durant les vacances escolars.

L’objectiu és oferir experiències enriquidores des del punt 
de vista social i cultural, volem que els estudiants millorin el 
nivell d’anglès en un país estranger duna manera divertida 
i que aporti valor.

Els programes Summer Camps es fan en grups de mínim 
10 joves. Organitza el teu propi grup o apunta’t als grups de 
Valua!

COM SÓN
ELS PROGRAMES 
SUMMER CAMPS

 

FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS

Com són els programes?
Els programes estan adaptats a les necessitats i/o preferències de cada grup i enfocades a la pràctica
constant de l’idioma.

Quina durada té un programa?
Tenen una duració de mínim dues setmanes. Les estades lingüístiques a l’estiu solen tenir una durada que 
oscil·la entre les dues i les quatre setmanes.

Quin és el factor més important?
La convivència amb famílies locals per a una immersió lingüística completa, així com la realització de classes 
d’anglès diàries amb el grup d’estudiants.

Com és la convivència?
La convivència durant l´estada pot ser tant en famílies locals o en residència amb altres alumnes
internacionals. Els allotjaments disposen de certificats legals i de qualitat i estan estrictament
seleccionats per lescola.

Què vol dir un programa tot inclòs?
El nostre programa Summer Camp inclou tots els serveis que necessites pel viatge, gestionem el transport, el 
monitor, les classes d’anglès, les activitats, l’assegurança, l’allotjament, els àpats, tot el que necessitis!

ALLOTJAMENT
En família o residència 

en pensió completa

DURACIÓ
Duració de mínim 

2 setmanes 

IRLANDA      ANGLATERRA      CANADÀ      ESCÒCIA

PROGRAMA
Amb classes 

d’anglès diàries 

ACTIVITATS
o visites culturals 

cada tarda
 

MONITOR
Acompanyant de

l’agència

TRANSPORT
Durant tota 

l’estada 



Au Pair
A l’estranger

Durant 1 any sencer

El programa permet conèixer la cultura i millorar el nivell 
d’anglès, ideal per viure un any a l’estranger amb les des-
peses pagades.

El programa d’Au Pair permet formar part d’una família 
estrangera i tenir cura dels nens a canvi de un intercanvi 
cultural inigualable.

Aquesta experiència es comparteix amb gent d’arreu del món!

QUÈ SON
ELS PROGRAMES 
D’AU PAIR

 

FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS

Qui pot participar?
Per a formar part del programa, cal complir els requisits següents: Ser adults d’entre 18 a 26 anys, tenir un 
nivell d’anglès mitjà (B2), tenir mínim 500 hores d’experiència amb nens, disposar de permís de conduir B1 i 
experiència en conducció, estudis mínims d’ESO, disponibilitat d’1 any, no ésser fumador/a i estar soltera/o i 
sense fills (no haver estat casat/ada anteriorment).

Quina durada té un programa?
La durada varia segons el programa i les necessitats del client. La durada del programa als EUA és d’un any 
sencer.

Quins són els beneficis del programa?
Poder explorar tots els racons i llocs del país durant un any sencer, viure un intercanvi cultural i conèixer gent 
de tot el món, així com sortir de la zona de confort i tenir temps per dedicar-se a un mateix.

A quines destinacions es realitza?
Disposem d’una àmplia varietat de programes segons les necessitats de cada persona, tot i així,
destaquem al programa d’Au Pair als Estats Units.



GESTIONEM
EXPERIÈNCIES
INOBLIDABLES!

languages@valuatravel.com 
valuatravel.com/languages

937 551 607


