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FITXA ESTUDIS A EUROPA
ENTITAT

INFORMACIÓ ÚTIL

Ministeri
Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació – SEPIE
d'Educació,
El SEPIE és l'Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del nou programa
Cultura i Esports Erasmus+ en l'àmbit de l'educació i la formació (2014-2020). Per a la difusió dels programes compta amb la
col·laboració de diverses institucions, com els departaments d'educació o els serveis públics d'ocupació de
les CC.AA., i unes altres com a universitats, cambres de comerç, organitzacions empresarials i sindicals i
unes altres que desenvolupen activitats formatives.
http://www.sepie.es/
Centres docents espanyols en l'estranger
Centres docents de titularitat de l'Estat Español o titularitat mixta, conveni, privats i uns altres.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/centrosdocentes.html#titularidad.estado.espanol
Centres docents amb sistemes educatius d'altres països en la Comunitat Valenciana
Conselleria
d’Educació,
http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/sistema-extranjero
Investigació,
Cultura i Esport
Ministeri d’Afers Viatjar a l'extranger – Erasmus – Ambaixades i consolats d'Espanya en l'extranger
Exteriors i de
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
Cooperació
Campanya «Recomanacions Erasmus»
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/CampDivulgativa
s2.aspx
Portal Tu

Estudis en un altre país comunitari
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Europa

Dret a estudiar en la UE, Programes d'ajuda comunitaris, Drets i com exercir-los; Fitxes informatives per
països i direccions útils.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Portal
PLOTEUS

Portal sobre oportunitats d'aprenentatge en tot l'espai europeu: sistemes educatius, intercanvis i beques,
oportunitats d'aprenentatge i formació en tots els nivells.
http://ec.europa.eu/ploteus/

Eurydice

Xarxa d'informació sobre educació a Europa
Estudis sobre sistemes educatius en cada país de la UE en la base Eurybase.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Portal Europeu Estudiar
de Joventut
Links d’interès d'àmbit europeu i per països. Taxes universitàries, beques, etc.
https://europa.eu/youth/EU_es
Alguns enllaços més:
http://www.studyineurope.eu/
http://www.studyportals.eu/
http://ec.europa.eu/immigration/portal-de-inmigracion-de-la-ue-inicio_es
Portal Universia Portal Universia (Fundació Universia – amb el mecenatge de Banc Santander)
Estudis en Europa.
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Batxillerat
Internacional

International Baccalaureate Organization – IBO
Ofereix des de 1968 aquests estudis en centres educatius de tot el món. Nivells des dels 3 fins als 19 anys.
I els dos últims anys preuniversitaris. A la Comunitat Valenciana s'imparteix en 3 centres: Newton College
(Elx), American Shool of Valencia, y El Plantío Internacional School (Paterna), tots centres privats.
http://www.ibo.org/es/
Colegios del Mundo Unido - UWC
Imparteix batxillerat internacional i convoca beques per a aquests estudis.
http://www.colegiosmundounido.es/
Fundación Rafael del Pino
Beques per a realitzar el batxillerat internacional
http://www.frdelpino.es/colegios-del-mundo-unido/
Cursos d'ESO i Batxillerat en l'estranger i cursos d'idiomes. Education First
http://www.ef.com.es/fp/home/2016-c3/
http://www.interway.es/
http://www.fsl.es/

Batxillerat
Europeu

Schola Europaea (Escola Europea)
Creada en 1953, a l'origen per a facilitar l'educació en la seua llengua materna als fills del personal de les
institucions de la Unió Europea, en l'actualitat aquests alumnes tenen prioritat però la matrícula està oberta a
alumnes privats.
L'ensenyament s'estén dels 4 als 18 anys. Entres les seues finalitats està fomentar el desenvolupament de
l'esperit europeu, la solidaritat, una educació multicultural i multilingüe, centrada en les llengües europees.
http://www.eursc.eu/
http://www.escuelaeuropea.org/

Homologació i
convalidació
d'estudis

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Competència de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport.
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extrangers

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html
Subdelegació del Govern en València
Àrea d'Alta Inspecció d'Educació
C/ Joaquim Ballester, 39 - 4a. 46009 València. Cita Prèvia Tel: 963 079 474 - 963 079 475

Beques

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Cursos de llengua anglesa, francesa o alemanya en l'estranger a l'estiu.
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=98
Informació general de beques
http://www.scholarshipportal.com/
Portal privat amb cercador de beques, del grup de portals StudyPortals
https://www.studyportals.com/
Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació d'Espanya i l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional
Beques MAEC-AECI
Oferta de formació dirigida a ciutadans estrangers per a estudis de Postgrau a Espanya i a ciutadans
espanyols, per a estudis de postgrau i aprenentatge d'idiomes en l'exterior.
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
Guia pràctica Beques i universitats d'elit al teu abast. Asociación de becarios de la Fundación Rafael
del Pino
Guia completa de com aconseguir una beca i estudiar un MBA en les millors universitats del món
http://www.frdelpino.es/category/03becas/01becas-para-estudios-de-posgrado
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Beques Fundació Amancio Ortega
Per a estudiar 1r de Batxillerat a Canadà o Estats Units. Poden sol·licitar-les en el termini de la convocatòria
estudiants de 4t de l'ESO que complisquen els requisits.
https://becas.faortega.org/
Beques FULBRIGHT
Programa d'intercanvi cultural, educatiu i científic entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica.
http://fulbright.es
Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport
Beques ARGO
Desenvolupat dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci, ofereix la possibilitat d’accedir per
primera vegada a practiques de 6 mesos a 1 any, en empreses de la Unió Europea relacionades amb la
titulació universitària que es tinga. Està dirigit a titulats de universitats espanyoles.
http://www.becasargo.es
Beques FARO
Programa de beques per a estudiants universitaris d’últim curs per a la realització de pràctiques en
empreses europees dins del marc del programa de mobilitat Leonardo da Vinci. La duració mitjana
d’estada es de 6 mesos.
http://www.becasfaro.es
Becas DAAD
El DAAD (Servei Alemà d’Intercanvi Acadèmic) - es una associació no governamental que representa als
centres de aprenentatge superior de Alemanya. Disposa d'una àmplia varietat de programes i beques
per a incentivar i incrementar l’intercanvi acadèmic entre Alemanya i tot el mon.
http://www.daad.es/
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Beques Jean Monnet
Es tracta de beques destinades a fomentar la investigació entre doctorats universitaris en ciències socials,
humanitats, història, economia, dret i ciències polítiques i socials, en aquelles matèries tècniques que
agafen dins de les universitats de destí, de 6 mesos a un any.
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/teaching-research_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
Beques per a
Res Artis
estudis artístics Xarxa mundial de programes de residència d'artista. Representa els interessos de més de 200 centres i
organitzacions en 50 països del món que ofereixen facilitats per a l'intercanvi d'artistes de diferents països.
http://www.resartis.org/index.php?id=1&L=es
Asociación Cultural Danzaria
Ampla recopilació de beques i residències artístiques en l'estranger
http://danzariablog.blogspot.com.es/
Beques MAE-AECI. Modalitat: Programa V. D.
Beques per a espanyols i iberoamericans per a ampliació d'estudis artístics en l'Acadèmia d'Espanya a
Roma.
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
Estudis
d'idiomes en
l'estranger

TURIVAJ
L' IVAJ.GVA JOVE oferix cursos a jóvens entre 14 i 35 anys, en més de 50 escoles repartides per diversos
països d'Europa i Amèrica del Nord. A més de l'ensenyança, inclouen allotjament en famílies, pisos o
residències i l'alimentació.
Els preus varien segons el tipus de curs, el nombre de lliçons, les dates, la duració, el tipus d'allotjament i
altres serveis.
El desplaçament fins al lloc de destí es realitza de forma individual i està a càrrec de cada estudiant.
Són cursos no subvencionats però tenen un descompte del 15% amb el Carnet Jove.
http://www.ivaj.gva.es/va/cursos
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LINGUA
Aquest projecte té com a meta fomentar l'ensenyança de les llengües europees entre els universitaris. El
programa es desenvolupa a través de cursos intensius d'idiomes en l'estranger, encara que també es poden
realitzar cursos mini a Espanya.
https://lingua.ly/
Internet course finders. Language learning
Base de dades de cursos d'idiomes en més de 80 països. Link als certificats de coneixement idioma
reconeguts en cada país (TOEFL, DELE…)
http://coursefinders.com/es/
Cursos d'anglés Un gran nombre d'escoles públiques del Regne Unit oferixen cursos d'anglés per a estrangers a fi de
subvencionats preparar els exàmens oficials d'esta llengua. Els requisits d'admissió, encara que varien segons escoles,
són bàsicament:
per la UE
Tindre nacionalitat de la UE
Tindre coneixement previ d'anglés
Matricular-se en curs, mínim de 3 mesos
En la majoria de casos hi ha possibilitat de compatibilitzar els estudis amb treballs de mitja jornada.
http://www.newlink.es/cursos-idiomas-subvencionados/
http://www.ilco.net
Cursos per a
Universitat de València
becaris Erasmus El Centre d'idiomes de la Universitat de València oferta cursos de castellà per a estudiants estrangers, de
diferents nivells.
http://www.uv.es/idiomas/cast/index2.html
Altres estudis
especialitzats

Escuela Internacional de Cine y Televisión. San Antonio de los Baños, Cuba
Estudis regulars, consistents en 3 cursos acadèmics de setembre a juliol, admeten fins a 6 jóvens de la
Unió Europea, en les especialitats de Direcció, Producció, Guió, Documental, Fotografia, So i Edició.
Oficina d'inscripció a Espanya: Asociación AV FAD AUDIOVISUALES Bel.lo Torras
Pl. Los Ángeles 5 - 6. 08001 Barcelona. Persona de contacte: Marina Bayo, Secretària d'Organització.
avfad@fadweb.com marinabayo@menta.net belucha007@yahoo.es http://www.eictv.org
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Ecole Hoteliere Lausanne, Suïssa
Estudis superiors reconeguts en l'àmbit de l'hosteleria. Centre mundialment reconegut.
http://www.ehl.ch/
Recursos

Study in Britain
Tot sobre estudiar en UK: informació pràctica del país, estudis reglats, estudis d'idiomes, estudis no reglats.
http://www.study-in-britain.co.uk/
Cercador d'estudis superiors i cursos en més de 80 països.
http://www.licenciaturaspregrados.com/
Study abroad - Database on Scholarships and Courses.
Motor de busca de cursos i beques d'estudi després de l'educació secundària en 147 països.
http://www.studyabroad.com/
Pàgina informativa sobre estudis de tot tipus a Europa
http://tuquevols.net/?p=611%E2%8C%A9%3Des%E2%8C%A9=es
E-pals. Classroom exchange
Recurs per a penpals (intercanvi de correu electrònic) amb altres grups d'estudiants, com a ferramenta en
l'aprenentatge d'idiomes en centres educatius
http://www.epals.com/
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