
 

 

 

Curso Académico 2021-22 

Espanha 

Informações Gerais 

 
 

Programa de Intercâmbio 

Uma experiência internacional diferente, a 

nível de Ensino Secundário, em Espanha. 

Duração 

A duração do Programa será consoante a 

preferência do Estudante. A duração 

mínima é de 2 meses e máxima um ano 

letivo (9 meses) 

 

Localização 

O Programa pode ser realizado em cinco 

destinos diferentes: 

• Madrid 

• Leon 

• Granada 

• Cadiz 

• Astúrias 

A Escola 

Os estudantes podem optar por diferentes 

tipos de escolas: 

• Escola Secundária Pública 

• Escola Secundária Privada Subsidiada 

(são escolas privadas parcialmente 

financiadas pelos governos regionais) 

• Escola Secundária Privada 

Processo de Candidatura 

O processo de candidatura tem vários 

passos: 

• Entrevista – Com o estudante e, pelo 

menos, com um dos seus progenitores; 

• Provas de seleção – Através de uma 

entrevista informal ao estudante, 

durante a qual são também avaliados 

os seus conhecimentos de Espanhol. A 

participação nesta prova não implica 

qualquer encargo financeiro. 

Posteriormente o candidato é sujeito a 

um teste escrito de Espanhol 

Pagamentos 

Será elaborado um Mapa de Pagamentos 

para cada estudante, em função da data 

de inscrição. Os pagamentos fracionados 

em prestações mensais deverão estar 

concluídos até ao final de Maio. 

Orientação 

O objetivo da Orientação é proporcionar 

aos estudantes uma melhor preparação 

para o período que irão passar o 

estrangeiro. Será ministrado por antigos 

participantes e pessoal especializado em 

Aprendizagem Intercultural.  

Haverá também uma Sessão de 

Orientação para pais. 

 



Preço do Programa - Espanha 

Familia de 

Acolhimento 

Familia de 

Acolhimento Voluntária 

Familia de 

Acolhimento Paga 

Familia de 

Acolhimento Paga 

Escola Pública Pública subsidiada Privada 

2 meses  2,850 € 3,850 € - 

3 meses  3,450 € 4,950 € - 

4 meses 

  
4,000 € 6,000 € Desde 9,600 € 

5 meses (semester) 5,550 € 8,050 € Desde 11,300 € 

Ano Letivo 

9 meses 
7,600 € 12600 € Desde 19,150 € 

O Curso inclui 

• Seleção da Família de Acolhimento 

• Apoio contínuo de Coordenadores 

Locais 

• Relatórios Mensais sobre o bem-estar 

e performance académica do 

estudante 

• Transfers de comboio ou autocarro 

no início e no fim do Programa 

• Inscrição na escola e prestações 

mensais no caso dos Colégios 

Privados 

• Número de emergência 24h por dia 

• Tour de boas vindas para grupos 

superiores a 15 estudantes  

• Seguro de responsabilidade civil 

O Curso não inclui 

• Voos de ida e volta 

• Seguro de Saúde 

• Aulas de Espanhol, atividades 

extracurriculares ou outros do género 

• Uniformes, material escolar e livros. Em 

alguns casos a família de 

acolhimento ajudará na obtenção 

destes materiais 

• Transportes públicos ou privados 

sempre que necessário 

• Pocket money 

 

 

 

 

Cursos noutros países 

Há a possibilidade de frequentar um Curso 

deste tipo noutros países. Os interessados 

deverão indicar qual o país que lhes 

interessa e a MultiWay irá averiguar se 

existem vagas.  

 

 

 

 

Exemplos de outros destinos 

• Estados Unidos 

• Canadá 

• Irlanda 

• Itália 

• Dinamarca 

• Estónia 

• Austrália 

• Japão 

• França 

• E muito mais! 

 


