
Organitzem un  curs acadèmic durant un any o un 
trimestre en un col·legi estranger i en un país de parla 
anglesa. A més de millorar el seu anglès 
considerablement, l’alumne gaudirà d’una experiència 
enriquidora i inoblidable, durant la qual aprendrà la 
cultura i el sistema educatiu d’un altre país.

Realitzat en una de les nostres residències, on poden 
portar a terme projectes educatius amb els nostres 
professors d’anglès nadius, i participar en un programa 
d’activitats totalment en anglès de 2 a 5 dies durant l’any 
escolar o participar en la nostra English Week a l’escola. 

El programa CAPS (Conversation Assistant Programme 
for Schools) és el programa d’auxiliars de conversa 
pioner i de referència. Les escoles que desitgen 
incorporar la figura de l’auxiliar de conversa nadiu per 
millorar l’oferta acadèmica del centre, trien el nostre 
programa pel seu reduït cost econòmic, per la 
possibilitat d’escollir entre diferents tipus de programa 
(CAPS i CAPS PLUS amb família i sense família d’acollida) 
en funció de les necessitats del centre, i per la qualitat en 
la selecció, els processos i el desenvolupament del 
programa gràcies a l’experiència i professionalitat que la 
nostra organització posa a la seva disposició.

home to home  som l’empresa líder a oferir projectes educatius a l’estranger, a la vegada que organitzem 
campaments en anglès a diferents punts de la Península. Actualment col·laborem amb més de 150 escoles de la 
FECC. Oferim un gran nombre de projectes diferents per als teus alumnes durant l’any escolar i també a l’estiu, així 
com cursos de metodologia per a professors. Tots els nostres viatges i campaments inclouen projectes de treball i 
dossiers “pre-viatge” amb material extra per poder preparar als vostres alumnes per a la sortida. Tot això ajudarà a 
augmentar el seu desenvolupament lingüístic i l’interès per l’idioma. Els nostres projectes per a escoles estan dirigits a 
infantil, primària, secundària i batxillerat i es divideixen en les següents seccions:

Projectes educatius per tal que els vostres alumnes 
viatgin a l’estranger per estudiar de 5 a 7 dies, 
acompanyats pels professors de l’escola. Els alumnes 
conviuen amb les nostres famílies i treballen amb 
projectes, assisteixen a classes i fan excursions. També 
podeu combinar una experiència educativa amb un 
viatge de fi de curs amb group leaders anglesos nadius. 
Entre els nostres projectes podreu triar l’opció entre 
realitzar una immersió en una escola pública anglesa o 
irlandesa o la possibilitat de fer pràctiques laborals a una 
empresa anglesa. 
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