Per a estudiar un any a l'estranger durant l’ESO o el Batxillerat també es pot gestionar amb o sense agència, tot
i que el més recomanable és passar-ne per una, ja que s’encarregarà tant de la preparació com del seguiment:
cercar un institut, cercar una família d’acollida, gestionar l’homologació dels teus títols a la tornada, etc.
A través d'una agència:
L'agència més aconsellable és l’AECAE [1]. Aquesta agrupació integra les principals institucions especialitzades
en l’organització de cursos escolars fora d'Espanya equivalents al Batxillerat i a l'Educació Secundària. Fan la
preparació i tot el seguiment i ajuden a gestionar la convalidació dels estudis a la tornada.
Una altra alternativa és passar per l’entitat ASF Intercultural [2]. Els programes escolars d'ASF ofereixen la
possibilitat d’anar a un centre escolar de caràcter públic, de viure amb una família i de participar en una sèrie
d’activitats d’enriquiment intercultural. Per a participar-hi, cal tenir entre 15 i 18 anys i és possible triar la
durada de l'estada entre 2, 3, 6 o 10 mesos a més de 20 països. També pots demanar beques pel programa
escolar anual.

Sense agència:
Per a organitzar un any d’estudis a l'estranger sense agència cal preparar tant la sortida com la tornada de
l’estada.
L’anada:
1. Cal entendre el sistema educatiu del país on es va.
2. Cal buscar un Institut que sigui reconegut pel Ministeri d’Educació del país.Per a trobar informació sobre
aquests primers temes consulta l'apartat d'informació general sobre estudiar a l'estranger [3]
3. Cal reunir la documentació necessària per a l’equivalència acadèmica (depèn de l’Institut d’acollida).
La tornada:
Fer la sol·licitud de convalidació al Ministeri d’Educació. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada dels títols o
certificació acadèmica amb la traducció homologada i legalitzada (per a països extra comunitaris).
Més informació aquí [4]
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Links:
[1] https://www.aseproce.org/Aecae/
[2] https://www.afs-intercultura.org/
[3] http://www.barcelonesjove.net/area/estades-estranger/estudiar/estudiar-l%E2%80%99estranger
[4] http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/index.html
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