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Estatu Batuetan ikasturte batean (CEUS) 
parte hartzeak, amerikar komunitateko 
benetako kide bat bihurtzea, kirolak egiteko 
aukera izatea, eskolaz kanpoko hainbat 
ekintza egitea, gertaera kulturalak bizitzea 
eta etxera itzultzean betirako oroitzapen on 
eta lagun asko ekartzea suposatzen du.

ESTATU BATUAK 

IKASTETXEA 
Amerikar High School edo ikastetxe publikoak akademikoki 
maila bikainekoak dira, hezkuntza esperientzia oso baliotsua 
ematen dutenak. “High School”-en mundua, eta atzerritar fa-
miliarekin bizitzearen esperientzia, Estatu Batuetako ikastur-
tearen alderdi interesgarrienak dira.
Ikasleek hainbat ikasgaien artean egin dezakete aukera. Ikas-
turtea baliozkotu ahal izateko, ikasleek Hezkuntza Ministe-
rioaren baldintzak betez eta beraien gustuak kontuan hartuz 
antolatuko dute ordutegia. Klasez kanpoko jarduerei dago-
kionez, High School-ak aukera zabala eskaintzen du: taldeko 
edo banakako kirola, “cheer-leader”, musika, kazetaritza, an-
tzerkia, “speech”, eta abar.
“Ikasturtea Estatu Batuetan” deituriko programa abuztuaren 
erdialderantz hasten da eta maiatza edo ekainean bukatzen 
da. Ikastaroa bi seihilabetekotan egituratuta dago, ikastetxe 
batzuk hiru hiruhilabeteko sistema erabili arren. Ikasturtean 
zehar zenbait oporraldi daude: Gabonak eta baita seihilabete-
ko edo hiruhilabeteko bakoitzaren bukaeran ere.

BALIOZKOTZEA 

Badakigu arlo hau oso garrantzitsua dela. Esperientzia honek, 
pertsonaren ezaguerak aberasteaz gain, etxera itzultzean ikas-
taroa baliozkotu ahal izatea suposatzen baitu (ikasturte osoa 
burutzen bada), Hezkuntza Ministerioak jarritako baldintzak 
betez gero.
Prozesu osoan zehar ikasleak aholkatzen ditugu: irakasgaien 
hautaketan, jarraipena lehenengo eta bigarren seihilabetekoe-
tan eta Estatu Batuetako tramiteetan. Etxera itzultzean ba-
liozkotzearen kudeaketa eta gastuetaz arduratzen gara.
 

IKASTURTE-KLASIKOA 
J1  BISA 
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ESTATU BATUAK AMERIKAR FAMILIAK 
Ikasleak hartzen dituzten familia amerikarrak boluntarioak dira, eta haien bizimo-
duan eta kulturan parte har tzea nahi izaten dute. Garrantzitsua da amerikar sen-
diek konpentsazio ekonomikorik jasotzen ez dutela jakitea. Familiek ikasleengandik 
espero dutena etxeko ekintzetan parte hartzea da, etxeko beste kide batek bezalako 
abantaila eta ardura guztiak barneratuz.
Familia hauek bertako koordinatzaileak egindako elkarriz keten ostean hautatzen 
dira, Amerikar Erakundearen ikuskapenarekin eta Amerikar Estatu Departamen-
tuaren egiaztapenarekin. Sendien aukera, atzerritar ikasle batekin bizitza elkarba-
natzeko eta esperientzia kultural onuragarri bat edukitzeko gogoan oinarritzen da.
Estatu Batuek izugarrizko aniztasuna eskaintzen dute, hainbat eratako hiri eta he-
rriekin, bakoitza bere ezaugarriekin. Ikasleei edozein estatutan eman ahal izango 

zaie ostatu, familien disponibilitatearen arabera. 

GaldetuZONALDEA/ESTATUA 
AUKERATZEKO 

POSIBILITATEA
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Prezioa 2023-2024 14.750 €

Prezioa seihilabeterako 12.250 €

Oharra: Prezioa Estatu Batuetako dolarretan kalkulatua 
izan da 2022ko irailaren 15ean indarrean dagoen  
truke-tasa aplikatuz.

 

New Yorkeko programa eta bidaiarako laguntza kontratatu 
nahiko ez balira, prezioa honakoa izango litzateke: 

Prezioa 2023-2024 13.950 €

•  Elkarrizketa pertsonala eta ingeles 
azterketa.

•  Irteera aurretiko orientazio-bilera 
Bilbon.

•  Matrikula High Schoolean.
•  Amerikar familiaren hautaketa eta 

ikasturte osorako egonaldia bertan.
•  Informazio eta identifikazio-

materiala.
•  Bidaia poltsa.
•  Ikasle bisaren kudeaketa.
•  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 

asegurua.
•  Erantzukizun zibilaren asegurua.
•  STEP-eko kide baten laguntza New 

Yorkera bidaian.
•  Lekualdaketa New Yorken.
•  Ongietorri programa  

New York-en, orientazio, bisita  
eta beste hainbat ekitaldirekin.

PREZIOAREN BARNE

EZEZTAREN ASEGURUA

ESK
A  E

ZAZU  S T E P e n  E Z E Z T A R E N

A S E G U R U A R I  B U R U Z K O  I N F O R MAZ
I O

A

BALDINTZAK
•  15 urtetik 18 urtera izatea.
•  Programan parte hartzeko gogo 

handia izatea.
•  DBH edo Batxilergoko ikaslea iza-

tea.
•  Ingeles maila egokia edukitzea.
•  Azkenengo hiru urteetan espedien-

te akademiko ona izatea.
•  Heldutasuna eta motibazioa. 

ORDAINKETAK EGITEKO  
ERRAZTASUNAK KUTXABANKEKIN.


