
Avui en dia és important tenir una ment oberta i ser capaç d'adaptarse a tot tipus 
d'entorns. La interculturalitat és una característica important dels ciutadans del futur.

Viatjar a un país estranger és una bona manera d'aconseguir aquestes habilitats. És 
la millor manera, no només d'aprendre i practicar una llengua, sinó també de conèixer 
noves cultures, aprendre a adaptarse a nous entorns i també de madurar i esdevenir 
més independent.

Hi ha moltes maneres de fer estades en països estrangers. Al departament d'anglès 
us podem donar informació. Per altra banda, també hi ha opcions de ferho a través 
d'algunes de les beques que existeixen amb un cost molt menor i, en alguns casos, fins 
i tot gratuïtament. Seguidament teniu una llista de llocs on podeu demanar un beca.

Els terminis que hi ha són orientatius, i cal estar molt pendents per tal que no se'ns passi. 
Penseu que hi ha molta demanda, que els processos a vegades són llargs i complexos i 
que de cap manera ens acceptaran els papers fora de termini.

Fundació Riera Gubau
http://www.fundaciorieragubau.cat/
Beques per estades d'estiu als Estats Units, Regne Unit o Irlanda.
Període de convocatòria: FebrerMarç

AFS – Intercultura
http://www.afsintercultura.org/programasenelextranjero/becas/
Beques per cursar un any o un trimestre arreu del món. 
També hi ha l'opció de fer de família amfitriona i acollir un estudiant a casa.
Període de convocatòria: Setembre

UWC – Colegios del mundo unido.
http://www.colegiosmundounido.es/becasyplazas/
Beques per estudiar el batxillerat internacional a diversos 
'colleges' membresde l'associació United World Colleges.
Període de convocatòria: Setembre
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