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•  Elkarrizketa pertsonala eta ingeles az-
terketa.

•  Irteera aurretiko orientazio-bilera Bil-
bon.

•  Matrikula High Schoolean.
•  Amerikar familiaren aukeraketa eta 

ikasturte osorako egonaldia bertan.
•  Informazio eta identifikazio-materiala.
•  Bidaia poltsa.
•  Ikasle bisaren kudeaketa (F1).
•  Bisa-tasen ordainketa Espainian eta 

baita Estatu Batuetan (SEVIS) ere.
•  Gainbegira etengabea ikasturte osoan 

zehar, bertako koordinatzailearen, 
amerikar erakundearen eta STEP-en 
aldetik.

•  Aldizkako aurrerapen txostenak.
•  Ikasgaiak aukeratzeko eta izapideak 

betetzeko beharrezkoa den laguntza.
•  Nota amerikarren zinpeko itzulpena.
•  Ministerioan ikasketak baliozkotzeko 

gastu eta kudeaketa. 
•  Mediku, gaixotasun eta istripu ase-

gurua.
•  Erantzukizun zibilaren asegurua.

PREZIOAREN BARNE

IKASTURTE-MALGUA  
F1 BISA

Aurreko aukeren arabera F1 bisarekin 
ondorengo programak eskain tzen ditugu:
BASIC: Arrazoi ezberdinak direla eta 
(adina, maila akademiko edo hizkuntza 
maila) J1 bisa eskuratu ezin duten ikas-
leentzat egokiena. Programa honek bi 
aukera ezberdin eskaintzen ditu:

•  Basic publikoa. Ikasleak ikasketak 
ikastetxe publiko batean burutuko ditu 
eta familiak diru laguntza txiki bat ja-
soko du ikaslearen mantenurako.

•  Basic pribatua. Parte hartzaileak 
ikastetxe pribatu batean ikasiko du eta 
familia boluntario batekin elkar biziko 
da.

Programa bietan ikasleak EEBBko 
edozein Estatutan ostatu hartu ahalko 
dute, euren ezaugarrien eta familien 
disponibilitatearen arabera.

SELECT: Joan baino lehen beren es-
kola aukeratu nahi duten ikasleentzat 
egokiena. Logikoki, honek ikaslea EEB-
Bko zein lekutan biziko den aldez aurre-
tik jakiteko aukera emango du. Progra-
ma honek bi aukera ezberdin eskaintzen 
ditu:

•  Select publikoa. Ikasleak eskola pu-
bliko batean ikasiko du eta familiak 
ordain txiki bat jasoko du bere mante-
nuaz kargu egiteagatik.

•  Selet pribatua. Parte-hartzaileak 
eskola pribatu batean burutuko ditu 
ikasketak eta bai ordaindua izango 
den familia baten zein egoitzan (boar-
ding) ostatu hartu ahalko du.

Programa guzti hauetan STEP ardura-
tuko da baliozkotzeaz: Aurretik argibi-
deak emanez, ikasgaien aukeraketan 
aholkatuz eta bukatzeko dokumentuen 
itzulpena, tasa ordainketa eta Ministe-
rioaren aurrean egin beharreko gestioak 
eginez. Horrez gain bisa egon beharre-
ko gestioak eta tasa ordainketak barne 
daude. 

Programa honen ezaugarri nagusia 
malgutasuna da, eta honek ondoren
goa onartzen du: 
•  13 urtetik aurrera parte hartu ahal 

izatea.
•  Eskola publiko edo pribatua aukera

tzea.
•  Estatua/zonaldea aukeratzea.
•  2 urte edo gehiago EEBBtan ikastea.
•  Familia boluntario edo dirusaridu

na.
•  Gurasoen bisitak eta ikasleak opor 

garaian bueltatu ahal izateko erre
gimen berezia.

ESTATU BATUAK

PREZIO 
HONETATIK 
AURRERA

IKASTURTE 
OSOA

SEIHILA-
BETEKOA

BASIC 22.900 € 15.900 €

SELECT 26.500 € 20.000 €

ORDAINKETAK EGITEKO  
ERRAZTASUNAK KUTXABANKEKIN.


