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ANY ACADÈMIC A
L’ESTRANGER



Seràs un alumne totalment integrat, viuràs amb una família 
nativa, i una vegada realitzat el curs, les teves competències 
acadèmiques i lingüístiques hauran evolucionat fins a convertir-
te pràcticament bilingüe Anglès-Català/Espanyol.

Tu esculls el destí, nosaltres ens encarreguem de tot per a que puguis realitzar el curs, 
o el viatge d’estudis que millor s’adapti a les teves expectatives i necessitats, i en 
qualsevol país nadiu del món. On tu vulguis!

L’any acadèmic a l’estranger és la millor opció per a qualsevol alumne i família que 
vulguin donar el pas a tenir una fluïdesa total en anglès i, al mateix temps, incrementar 
les possibilitats de feina en el futur, desenvolupant unes capacitats i un domini de 
l’anglès que aportaran, al currículum de l’alumne, la diferenciació necessària gràcies a 
la internacionalització de la titulació acadèmica en un món cada vegada més globalitzat, 
on el domini d’aquesta llengua comença a ser un requisit imprescindible.

Sigui quina sigui la seva preferència, en Institució Pública o Privada, el nostre programa 
d’any acadèmic és l’elecció perfecta. Tots els estudis són convalidats a la tornada, 
després de realitzar el curs.

Learn English on Holiday estem encantats d’acompanyar-te 
en la teva formació, facilitant-te  l’oportunitat de realitzar els 
teus estudis en una escola, institut o Universitat (pública o 
privada) d’Irlanda, Regne Unit, Canadà i Estats Units, per a que 
puguis viure aquesta experiència educativa, cultural i personal 
enriquidora i única.

Per què amb LEOH?



Sigui quina sigui la teva passió

RECOLZEM ELS SEUS TALENTS I INTERESSOS

Ens encanta ajudar als alumnes a trobar orquestres, escoles 
de ball, equips i clubs esportius o qualsevol hobby o activitat 
que realitzin. Sabem que després d’estudiar, les seves passions, 
aficions i hobbies són molt importants per a que puguin estar el 
més semblant possible com estan a casa seva.

Els estudiants es trobaran amb programes acadèmics d’alt 
nivell, pel que seguiran evolucionant també en totes les àrees.

Els alumnes que ho desitgin podran beneficiar-se de grans 
programes en art, disseny, moda i fotografia a més de realitzar 
els seus estudis. Estarem encantats d’ajudar-te.
També realitzem programes de Formació professional, a partir 
dels 16 anys.

Recolzem les sol·licituds de cursos de negocis, informàtica, 
hospitalitat, esport, mitjans de comunicació, etc.

Alumnes entretinguts i motivats són 
estudiants feliços i futurs professionals!

Escoles / High Schools / Universitats

VIU EL TEU SOMNI

Amb l’assessorament personalitzat de LEOH i una vegada comentats 
tots els detalls de preferències de destí, estudis, capacitats, interessos 
específics (esports, teatre, dansa, música, habilitats, hobbies, etc.), així 
com els avantatges de cada destí, presentarem les diferents opcions de 
cada Escola, Institut i/o Universitat, i els estudiants podran escollir la que 
millor s’adapti a les seves preferències i necessitats.



SISTEMES I EQUIVALÈNCIES
ESPANYA IRLANDA REGNE UNIT EEUU i CANADÀ

1er ESO 1st Junior Certificate Year 8 Grade 7

2n ESO 2nd Junior Certificate Year 9 Grade 8

3er ESO 3rd Junior Certificate Year 10/Form 4 Grade 9

4rt ESO
Transition Year / 1st 

Senior Cycle
Year 11/Form 5 Grade 10

1er BAT
5th Year / 2nd Senior 

Cycle
Year 12/Form 6 Lower 

(GCSE)
Grade 11

2n BAT
6th Year / 3rd Senior 

Cycle / Leaving 
Certificate

Year 13/Form 6 Upper 
(GCE)

Grade 12

ADMISSIÓ, DATES, UBICACIÓ I DURADA
Programa disponible a partir de 13 anys en endavant.

Els estudiants més joves i les seves famílies haurien de considerar molt cuidadosament 
si estan preparats i si l’estudiant té la suficient maduresa per fer front a aquest repte. 
Els estudiants per High School haurien de ser menors de 18 anys. Pels estudis de 
Formació Professional, Universitats i Másters els requisits d’edat i admissió varien 
segons l’especialitat. Sempre realitzarem una entrevista personal a cada alumne i 
familia per assegurar l’èxit del programa. 

Dates de començament del Curs 2019/20
Any acadèmic, Semestre i Trimestre: 
2 de setembre de 2019

Disposem d’escoles, instituts i universitats a la majoria de ciutats importants de cada 
país, i també en ciutats i poblacions més petites  i tranquil·les. Els nostres principals 
destins són Irlanda, UK, USA, Canadà, Alemanya, França, Malta i Itàlia.

Any acadèmic, semestre  o trimestre per a alumnes de la ESO, Batxillerat o Universitat, 
amb opció de continuar l’estada i realitzar tots els estudis de Grau, Post Grau, Masters 
i formació Professional. 



IRLANDA
Irlanda sempre ha estat un país molt popular entre 
els nostres estudiants espanyols per a realitzar un 
Any o Trimestre Acadèmic. Irlanda i Espanya són 
països amb gran afinitat i similituds, la qual cosa fa 
que aspectes importants com la manera de ser, la 
proximitat cultural i física o fins i tot a vegades la 
religió, siguin elements que facin decantar la balança 
per Irlanda. Es una destinació perfecta per viure 
una experiència d’aprenentatge, amb una formació 
internacional ideal per perfeccionar l’anglès. 

Tot i ser un país amb una població que ronda els 
4,5 milions d’habitants, Irlanda gaudeix d’una llarga 
tradició educativa. Un sistema educatiu sòlid i basat 
en valors, que el converteix en un dels més distingits 
del món, amb uns resultats a l’Informe Pisa que 
situen el país per sobre de la mitjana de l’OCDE, 
gràcies a elements tan característics com l’aposta 
del país per dotar els seus estudiants d’eines de 
futur i de desenvolupament personal, perfectament 
exemplificades amb el Transition Year.

PREUS
TRIMESTRE DES DE 7.990€
ANY ACADÈMIC DES DE 11.990€

PREUS EN BOARDING SCHOOL / PRIVATS
TRIMESTRE DESDE 11.990 €
ANY ACADÈMIC - CONSULTAR

DEMANA’NS INFORMACIÓ I 
T’ACONSELLAREM 

SOBRE LES MILLORS 
ESCOLES, INSTITUTS 

O UNIVERSITATS PER A TU!

V
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SEGURETAT

PROXIMITAT AMB ESPANYA

CALIDESA FAMILIAR

SISTEMA EDUCATIU

Per què IRLANDA?

Preus per institucions públiques, incloent els trasllats aeroport a l’inici i al final del curs, la supervisió i 
l’assessorament, allotjament i família d’acollida, pensió complerta i el curs/programa escollit. Els preus 
no inclouen (si no s’especifica) llibres, uniformes, assegurances, vols i trasllats addicionals en dies 
festius. Per a Institucions privades, el preu pot variar.



Considerat el Gegant d’Amèrica del Nord, Canadà 
és el segon país més gran del món i el major 
d’Amèrica, comptant amb una enorme extensió 
geogràfica de 10 milions de quilòmetres quadrats 
de superfície.
És una nació amb una alta estabilitat social, 
econòmica i política, la qual aprofita, juntament 
amb els seus paisatges naturals, per desenvolupar 
una àmplia oferta turística de qualitat. Així, Canadà 
s’ha convertit en l’opció ideal per als que desitgin 
tenir una experiència inoblidable, gràcies també 
a la seva naturalesa i tranquil·litat que ofereix als 
que la visiten.

CANADÀ

Un dels millors sistemes educatius del món
Alta qualitat de vida

Sòlida estructura econòmica
Seguretat i multiculturalitat

Grans meravelles naturals patrimoni de la humanitat
Gran oferta d’oci i esport

PREUS
SEMESTRE DES DE 8.990€
ANY ACADÈMIC DES DE 15.990€

PREUS EN BOARDING SCHOOL / PRIVATS
SEMESTRE I ANY ACADÈMIC - CONSULTAR

DEMANA’NS INFORMACIÓ I T’ACONSELLAREM 
SOBRE LES MILLORS 
ESCOLES, INSTITUTS 

O UNIVERSITATS PER A TU!
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Per què CANADÀ?

Preus per institucions públiques, incloent els trasllats aeroport a l’inici i al final del curs, la supervisió i 
l’assessorament, allotjament i família d’acollida, pensió complerta i el curs/programa escollit. Els preus 
no inclouen (si no s’especifica) llibres, uniformes, assegurances, vols i trasllats addicionals en dies 
festius. Per a Institucions privades, el preu pot variar.



Estudiar un any acadèmic a Estats Units és, sens dubte, una de les opcions preferides 
per les famílies espanyoles.

Aquest és un dels països pioners en rebre estudiants internacionals. A dia d’avui, per a 
les famílies nord-americanes segueix sent un orgull poder rebre estudiants interessats 
en conèixer més sobre la seva cultura i el seu estil de vida.

ESTATS UNITS

PREUS J1
SEMESTRE DES DE 6.990€
ANY ACADÈMIC DES DE 8.990€ 

PREUS F1
SEMESTRE DES DE 12.590€
ANY ACADÈMIC DES DE 18.990€

PREUS EN BOARDING SCHOOL / PRIVATS
SEMESTRE I ANY ACADÈMIC - CONSULTAR

Preus per institucions públiques, incloent els trasllats aeroport a l’inici i al final del curs, la supervisió i l’assessorament, allotjament i família d’acollida, 
pensió complerta i el curs/programa escollit. Els preus no inclouen (si no s’especifica) llibres, uniformes, assegurances, vols i trasllats addicionals en dies 
festius. Per a Institucions privades, el preu pot variar.

DEMANA’NS 

INFORMACIÓ I 

T’ACONSELLAREM 

SOBRE LES MILLORS 

ESCOLES, INSTITUTS 

O UNIVERSITATS 

PER A TU!

V
O

L
S
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STUDIAR A EEUU
? 

EXPERIÈNCIA MULTICULTURAL
ENSENYAMENT DE QUALITAT
ENSENYAMENT PÚBLIC O PRIVAT
VIURE EL SOMNI AMERICÀ
TOTES LES POSSIBILITATS A TEU ABAST

Per què ESTATS UNITS?



Tradició i èxit són dues de les principals característiques de 
l’educació britànica. Es tracta d’una prestigiosa educació, 
que donada la seva efectivitat ha estat implantada a diferents 
països al llarg i ample del planeta i que desperta molt d’interès 
entre els estudiants de cara a realitzar un any o un trimestre 
acadèmic. Durant dècades, aquest país ha rebut infinitat de 
estudiants de tots els racons del món, per això, compta amb 
innombrables institucions educatives al llarg de tota la seva 
geografia amb opcions per a estudiants internacionals.

Ciutats com Cambridge i Oxford ens vénen ràpidament a la 
ment quan parlem de l’educació al Regne Unit, sent bressol 
de premis Nobel i llar de grans genis de les arts i les ciències.

La seva capital, Londres, és una de les capitals europees més 
cosmopolites, on l’entreteniment i la cultura la converteixen 
en una de les destinacions més demandades per estudiants 
de tot el planeta per estudiar anglès.

REGNE UNIT

DEMANA’NS INFORMACIÓ I T’ACONSELLAREM 
SOBRE LES MILLORS 
ESCOLES, INSTITUTS O UNIVERSITATS PER A TU!
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PREUS
TRIMESTRE DES DE 9.990€
ANY ACADÈMIC DES DE 12.990€

PREUS EN BOARDING SCHOOL / PRIVATS
TRIMESTRE I ANY ACADÈMIC - CONSULTAR
Preus per institucions públiques, incloent els trasllats aeroport a l’inici i al final del curs, la 
supervisió i l’assessorament, allotjament i família d’acollida, pensió complerta i el curs/programa 
escollit. Els preus no inclouen (si no s’especifica) llibres, uniformes, assegurances, vols i trasllats 
addicionals en dies festius. Per a Institucions privades, el preu pot variar.

Per què REGNE UNIT?
EDUCACIÓ D’ALTA QUALITAT
VIDA ACTIVA
PERFECCIONAMENT DE L’IDIOMA
SEGURETAT
EXPERIÈNCIA VITAL



L’ANY ACADÈMIC ES REALITZA COM UN PAQUET 
COMPLERT INCLOENT

• Assessorament durant tot el procés, així com les taxes escolars a l’escola 
adequada per l’estudiant.

• Transfers d’anada i tornada a l’aeroport cap al seu Homestay / Família 
d’acollida o Boarding School al inici i final de l’any escolar.

• Uniforme escolar, si es requereix en el centre escollit/assignat, i llibres.

• Servei d’acompanyament i tutoria de l’alumne tot l’any o trimestre escolar.

• Visites regulars a l’estudiant.

• 100% de disponibilitat pels estudiants en cas de qualsevol necessitat. Telèfon 
24h.

• Allotjament de l’alumne amb la família més adequada i/o a la residència 
del Campus. Proporcionant allotjament amb pensió completa que consta 
d’esmorzar, dinar i sopar. 

• Proporcionar roba de llit pels estudiants en residència. Això consistirà en dos 
llençols, 1 coixí, 2 fundes de coixí, 1 edredó i 2 fundes d’edredó. 

• Organitzar, si fa falta, allotjament familiar per estudiants allotjats en 
residència durant les vacances escolars i els descansos (Nadal, Pasqua, etc. 
L’allotjament en les vacances pot tenir un cost addicional segons el destí i el 
centre assignat/escollit). 

• Enviar informació completa sobre l’escola, activitats, AMPA, etc.

• Aportar els documents necessaris per la certificació / validació legalitzada pel 
departament d’educació d’aquí a la tornada. 

• Enviament d’informes periòdics sobre el progrés de l’estudiant. Aquests 
informes no són informes acadèmics, si no una visió general del treball 
general que s’està realitzant. Els informes acadèmics es publiquen per Nadal 
i estiu. Algunes escoles també publiquen informes acadèmics per Setmana 
Santa.

Per assegurar l’èxit del programa, depenent de l’escola oferim als alumnes internacionals un 
curs de reforç de ESL (English Second Language)



ALLOTJAMENT EN RESIDÈNCIA

Aquesta és l’opció perfecta per als estudiants més joves que viatgen per primer cop i 
que necessiten sentir-se recolzats pels seus companys i monitors.
Aquest allotjament és també l’opció ideal per a estudiants que desitgin conviure en un 
ambient cosmopolita i internacional, ja que en la majoria dels casos conviuran amb 
estudiants internacionals durant 24 hores, fet que afavoreix la pràctica del idioma, el 
respecte per altres cultures i la tolerància amb la convivència.

ACCOMODATION - Allotjament
L’allotjament durant tota l’estància el farem sempre a mida.
Segons la nostra experiència, l’allotjament ideal de cada alumne depèn 
del perfil de l’estudiant. Per aquest motiu trobarem sempre l’opció 
més adequada segons la seva evolució, edat, maduresa, preferències 
i necessitats.



ALLOTJAMENT EN FAMILIA - HOMESTAY

Les nostres famílies d’acollida Homestay són escollides 
cuidadosament, ja que han de tenir una sensibilitat especial per 
a rebre als nostres alumnes. Aquestes fan un esforç  per ajudar 
al jove a sentir-se com a casa i a entendre la cultura del país. En 
ocasions, els alumnes poden tenir un company  convivint en la 
mateixa família. Per suposat, cada un de nacionalitat diferent, per 
a que hagin de comunicar-se sempre en anglès, i cadascú amb la 
seva habitació individual.

Les famílies reben una ajuda econòmica simbòlica per a les 
despeses domèstiques, però aquesta no és la seva motivació 
principal, ja que són famílies que cuiden de l’estudiant del mateix 
mode que ho farien amb els seus propis fills.

Els estudiants reben la informació detallada sobre la família 
assignada unes setmanes després de la sol·licitud a LEOH, pel que 
hi ha oportunitats de sobra per arribar a conèixer-se amb antelació 
per correu electrònic, Skype i/o Facebook abans de l’arribada.  

ALLOTJAMENT AL CAMPUS DEL INSTITUT / UNIVERSITAT

Aquesta és l’opció idònia pels estudiants més responsables i organitzats 
que tenen clara l’agenda diària i que són autosuficients per a portar el dia 
a dia per sí mateixos.



La millor forma d’aprendre és viure-ho!

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68 

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona 

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON

Cursos General English,
tots els nivells i edats.
Preparació i Exàmens 

Certificats, B1, B2, C1, C2, 
FCE, CAE, PTE, etc.

Extraescolars d’anglès, 
Formació Professorat 

(Teacher training, CLIL,
CELT, TEFL, Speaking, etc.) 

Erasmus +

Viatges educatius i de 
Fi de curs a mida Primària, 
Secundària i Universitat. 

Londres, Dublín, Edimburg, 
Malta, etc.

Work & Study
Programes de treball i 
estudi a l’estranger.

Serveis Lingüístics per a 
empreses

Any Acadèmic, semestre o 
trimestre a l’estranger, ESO, 
BAT i Universitat, Màsters, 

Intercanvis, Setmana 
d’immersió lingüística

Campus d’estiu i
colònies d’anglès

(UK, Irlanda, EUA, Canadà, 
Alemanya, França,

Espanya, etc.)

I també t’oferim:

Som escola i agencia de viatges i serveis educatius

Tots els nostres centres associats estan acreditats:

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON


