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•  Dagokion ikastetxean matrikula
•  Familia anfitrioiaren hautaketa eta 

egoitza mantenu osoko erregimenean.
•  Kanadar antolakuntzako tutore baten 

behaketa.
•  Aldizkako txostenak.
•  Lekualdaketak, norako aireportutik 

familiara, kurtso hasieran eta 
bukaeran.

•  Kanadan dokumentuen tramitazioa 
eta Hezkuntza sailaren aurrean 
baliokidetzarako.

•  Ikasle bisaren kudeaketa.
•  Gaixotasun eta istripuetarako aseguru 

medikua.
•  Erantzukizun zibileko asegurua.

PREZIOAREN BARNE

IRLANDAN

IKASTETXEA 
Ikastetxe publikoak dagokion Kanadar 
gobernu probintzialeko departamentua-
rengatik akreditatuta daude eta insta-
lakuntza bikainak dituzte, baita eskolaz 
kanpoko ekintza eta kirol ezberdin asko 
egiteko aukera ere. Ikastetxe publiko edo 
pribatuaren artean aukeratu daiteke.

BALIOZKOTZEA 
Kurtso osoa eginez gero eta Hezkun tza 
Sailak, ikasgaien hautaketan eta emaitzei 
dagokionean, ezartzen dituen baldintzak 
betez gero, kur tsoa 1go DBHtik 2. Batxi-
lergorarte baliozkotu daiteke. Gu egingo 
gara prozesu guzti honen arduradun.

OSTATU HARTZEA  
Ikasleak biziko diren familia anfitrioi 
guztiak ezarritako araudien arabera bisi-
tatu eta behatzen dira. Ikaslea familiako 
beste kide bat bezala tratatuko dute eta 
beren betebeharrak zein tzuk diren bada-
kizkite. Ostatu hartzea mantenu osoko 
erregimenean izango da (packed-lunch 
eskolara eramateko) eta banakako logela. 
Ikasturtea egoitza-eskolan edo barne-
tegian egitea ere aukera bikaina da. Gai-
nera, ikasle bakoitzak “tutore” bat izango 
du, zeinek ikaslearen egonaldia ikuskatuko 
duen. Hau ikaslearekin, familia anfitrioia-

rekin eta ikastetxearekin 
kontaktua izateaz ardu-
ratuko da. 

ESKOLAN 
INTEGRAZIOA 
Ikasturte osoa edo seihi-
lekoa buru tzea oso luzea 
egiten zaien ikasleei 
zuzendua. Iraupen la-
burragoa duen progra-
ma izanik, oraindik ere 
aukera bikaina da Kanadar hezkun tza 
sistema ezagutzeko, eskolara joanez eta 
familia batekin elkarbiziz. Ikasturte osoa 
burutzen ez denez, programa hau ezin da 
baliozkotu.

IZEN EMATEKO EPEA:  
Maiatzaren  31ra arte

BALDINTZAK
•  13 urtetik 17 urtera izatea.
•  DBH edo Batxilergoko ikas-

lea izatea.
•  Ingeles maila egokia izatea.

Oharra: Prezioa dolar Kanadarretan kalkulatua izan da 
2022eko irailaren 15ean indarrean dagoen tasa-trukea 
aplikatuz.

Eta Kanadan? Dudarik gabe zure 
formakuntzarako aukera bikaina!

Kanada, lilura bereziko herrialdea da, kulturaniztun eta berritzailea. 
Munduko hezkuntza sistemarik onenetariko bat dauka eta ikastetxe 
paregabeak. Ikasturtea Kanadan egiteak ondorengoa baimenduko dizu: 
•  Munduko onenetariko bat bezala ezagutzen den hezkuntza sistema 

baten barruan dagoen ikastetxe batean matrikulatuta egongo zara eta 
lagun Kanadar berriak egiteaz gain, beraiekin elkarbizitza ere egingo 
duzu.

•  Familia Kanadar batekin bizi, honela beren kultura, ohiturak eta 
usadioak ezagutuko dituzu.

•  Eta jakina zure ingelera ezagupenak hobetuko dituzu.

KANADAN
IKASTURTEA

PREZIO HONETATIK AURRERA

Ikasturte osoa 22.775 €

Seihilekoa (Iraila-Urtarrila) 12.975 €

Integrazioa 16 aste 11.725 €

Integrazioa 12 aste 9.325 €

Integrazioa 8 aste 6.925 €

ORDAINKETAK EGITEKO  
ERRAZTASUNAK KUTXABANKEKIN.


