
Lliurar al Servei de 
Llengües Estrangeres 

la relació de sol·licituds 
d’alumnes catalans  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIRCUIT ADMINISTRATIU INTERCANVI CATALUNYA – QUEBEC  

 

Lliurar 
Formulari d’inscripció 

i Declaració 
responsable  a les 

famílies 

Imprimir 
formulari d’inscripció 

FAMÍLIA ÉDUCATION INTERNATIONAL QUEBEC 
 

Omplir 
Formulari d’inscripció 
i annexar-hi fotografies 

La família i l’alumnat 
signen consentiment 

d’entrevista 

Lliurar al centre 

Formulari d’inscripció i 
Declaració 

responsable  
impresos i signats 

Fer les entrevistes 

amb l’alumnat i les 
famílies 

CENTRE ESCOLAR 

Fer l’aparellament dels 
alumnes catalans i 

quebequesos 

Confirmar 
l’aparellament als 
centres i facilitar 

formulari de 
confirmació 

d’aparellament i 
autorització de 

tractaments mèdics 
 

Lliurar a Éducation 
internationale els 

dossiers d’inscripció 

escanejats 
 

Comunicar a les 
famílies l’aparellament, 

i adjuntar-hi  la 
documentació  

Signar el formulari de 
confirmació 

d’aparellament i 
l’autorització de 

tractaments mèdics  

Lliurar al centre el 
formulari de 
confirmació 

d’aparellament i 
l’autorització de 

tractaments mèdics * 

Lliurar a Éducation 
internationale el 

dossier final 

Recepció del dossier 
final 

Revisar les sol·licituds 
d’intercanvi dels 

alumnes catalans 
 

Donar la seva 
conformitat o indicar 
incidències sobre les 

sol·licituds d’intercanvi 
a Éducation 

internationale 
 

Convocar les famílies 
per fer sessió 

presencial informativa 
al voltant del 

Programa d’intercanvi  
 

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

Elaborar Acord 
d’Estudis de l’alumnat 

que participa en el 
programa  

Abans del 
6 de març 

2015 

Abans del 
20 de març 

2015 

Abans 
del 27 

de març 
2015 

Abans del 
24 d’abril 

2015 

Abans del 
22 de maig 

2015 

Contractar  
assegurança mèdica i 
de responsabilitat civil 
i lliurar-ne una copia  

al centre * 

Revisar conjuntament 
amb la família 
l’aparellament 

17 de juny 
2015 

Aprovació del 
programa d’intercanvi 
en Consell escolar 

Comprar els bitllets 
d’avió 

Confirmació definitiva 
dels aparellaments als 

Centres 

Informar dels 
aparellaments als 

Referents dels Serveis 
Territorials, amb copia 
al Servei de Llengües 

Estrangeres 

Informar les famílies 
sobre la confirmació 
dels aparellaments  

Abans de 
finals de 
setembre 

2015 

*Autorització de 

tractaments mèdics, 
assegurança mèdica i de 
responsabilitat civil, 
autorització per viatjar sol 
= s’han de quedar en el 
dossier del centre. 
Caldrà fer una còpia de 
cada document i 
l’alumnat l’haurà de 
portar a sobre durant el 
viatge al Québec 

Abans del 
8 de maig 

2015 
Garantir que tous els 
alumnes del Québec 
estan a l’aplicatiu 
SAGA  
 


