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RESIDÈNCIES

CONSIDERACIONS
SOBRE L'ALLOTJAMENT
Hi ha 3 tipus d'habitatges disponibles per als estudiants que volen venir a 
Barcelona,

Residències: les residències són les opcions més segures per als estudiants. 
Solen ser estades de mitjana o llarga durada (de 6 mesos a 1 any). El cost 
mensual de les residències oscil·la entre els 700 € y els 1200€ mensuals, 
depenent de la distància a la qual es trobi del centre de la ciutat, del tipus 
d'habitació (individual, compartida o doble), i dels serveis que demanis (pensió, 
pàrking, gimnàs,...). Aquesta opció inclou les despeses de subministraments com 
internet, aigua i llum. Aquesta opció dependrà de la disponibilitat de les 
Residències.
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PROS
Coneixeràs gent nova, tant nacional com internacional

Participaràs en activitats grupals

Practicaràs idiomes

Coneixeràs noves cultures

Opció més segura

CONTRES
Algunes residències tenen horaris tancats

Els menús inclosos solen ser tancats

Els banys solen ser compartits

Regles sobre consum d'alcohol i drogues així com
comportament dins del recinte



HABITACIÓ
COMPARTIDA

CONSIDERACIONS
SOBRE L'ALLOTJAMENT
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Habitacions: es poden trobar habitacions de lloguer en pisos compartits 
amb famílies o estudiants. És l'opció més econòmica, però dependrà 
exclusivament de la disponibilitat que hi hagi al mercat, al moment de la 
seva sol·licitud. Els preus poden oscil·lar els 400 € al mes (depenent de si 
és habitació individual, compartida o doble, així com la ubicació de 
l'habitatge). En molts casos no s'inclouen els subministraments extraordinaris 
com internet, aigua, gas, i llum.

PROS
Obtindràs experiència real, juntament amb la família
o els companys de pis

Tindràs el teu propi espai

Et sentiràs més acompanyat 

CONTRES
Conviuràs amb les rutines i conflictes familiars

Hauràs de seguir les normes de convivència de l'amo

Accés limitat a certes zones de l'habitatge
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PISOS

CONSIDERACIONS
SOBRE L'ALLOTJAMENT
Pisos: aquesta és l'opció que proporciona més privacitat a l'estudiant. Pots 
llogar un habitatge a partir de 750 € al mes, sense despeses incloses (per 
aquesta opció, s'ha de considerar el fet que no s'inclouran en el preu els 
subministraments, ni les despeses de gestió de contracte i en alguns casos, 
no estaran moblats). La disponibilitat dependrà de l'oferta i demanda del 
mercat en el moment de la sol·licitud. La durada del lloguer d'un pis ha de 
ser superior a 6 mesos.

PROS
Independència

Privacitat

Crea les teves pròpies regles

Viu com un ciutadà local

CONTRES
Tindràs moltes responsabilitats

Factures i rebuts mensuals

Neteja, compres, cuina, bugaderia, ...

Regles sobre consum d'alcohol i drogues així
com a comportament dins el recinte
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DOCUMENTACIÓ
PER A REALITZAR
EL CURS
Per poder realitzar els nostres cursos de preparació a la selectivitat necessites 
les teves notes i certificats de Batxillerat segellats i postil·lats correctament al 
país de finalització.

Un cop segellats, hauràs traduir per un traductor jurat. Si no saps on fer-ho, no 
et preocupis. Un cop arribis, t'ajudarem a traduir-les.

T'AJUDAREM AMB
AQUESTES COSES
AVORRIDES:
DOCUMENTACIÓ,
HOMOLOGACIONS, ...



ASSISTÈNCIA A LA

TRAMITACIÓ DE

VISATS
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DOCUMENTACIÓ
PER REALITZAR LA 
SOL·LICITUD DE VISAT
Els documents que sol·licita l'ambaixada, varien segons el país en 
què ho sol·licitis, així com la durada prevista del curs. Recorda que 
uns dels requisits és presentar el certificat i la invitació que 
l'Acadèmia Guiu et facilitarà un cop et matricules.

Si necessites ajuda amb el visat d'estudis, no et preocupis, tindràs 
tota la informació i ajuda que necessites en:

recruitment@academiaguiu.com
rrpp@academiaguiu.com

NOSALTRES ENS ENCARREGUEM DE LA RESTA

CENTRA'T NOMÉS
EN ELS TEUS ESTUDIS



Si estàs fora d'Espanya i prefereixes un 
tracte personalitzat, pots parlar amb 
qualsevol dels nostres agents 
col·laboradors.

Ells t'ajudaran a formalitzar la matrícula i a 
resoldre els teus dubtes per a la sol·licitud 
del visat.

asia-agents@academiaguiu.com

europe-agents@academiaguiu.com

africa-agents@academiaguiu.com

american-agents@academiaguiu.com

ÀFRICA AMÈRICA ASIA EUROPA

Algèria

Marroc

Argentina

Bolívia

Brasil

Colòmbia

El Salvador

Equador

EEUU

Panamà

Perú

Corea del sud

Iran

Japó

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Nepal

Rússia

Turquia

Xina

Alemanya

França

Itàlia

Ucraïna

AGENTS
ACADÈMIA GUIU
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Vot: és possible votar per a les eleccions del teu país. Només hauràs d’anar al 
consolat o embaixada del teu país, juntament amb la teva identificació personal.

Poder: el poder, assigna a una altra persona l'autorització per fer i controlar actius 
i informació personal, en cas que la persona interessada li sigui impossible 
realitzar-lo.

Si necessites realitzar un poder, consulta amb el nostre equip, i ells t'informaran 
de tot:

info@academiaguiu.com
recruitment@academiaguiu.com

ALTRES
RESPONSABILITATS

VOT I
PODERS
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INFORMACIÓ
GENERAL
L'Acadèmia Guiu, ofereix diverses facilitats per poder-se comunicar amb els 
seus estudiants:

Telèfon: Recorda que el prefix d'Espanya és el 0034 (+34). Si necessites 
ajuda quan arribis, les nostres línies telefòniques estan disponibles de 
dilluns a divendres en horari de 9 a 20h ininterrompudament.

Qualsevol membre del nostre equip estarà encantat d'ajudar-te.

(+34) 93 215 29 31

Correu Electrònic: Si necessites una informació més detallada, pots 
comunicar-te amb nosaltres en els nostres correus:

Qualsevol dubte que tinguis sobre l'educació
info@academiaguiu.com

Per solucions de visat o dubtes per a alumnes internacionals
recruitment@academiaguiu.com

Skype: academiaguiu

CONTACTE
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INFORMACIÓ
PRÀCTICA ABANS
DE VIATJAR

INFORMACIÓ
GENERAL
Pagaments: recorda que Espanya fa servir la moneda de l'EURO (€), vàlida 
per a qualsevol país dins de la comunitat europea; encara que podràs pagar 
en pràcticament qualsevol establiment amb targeta de dèbit o crèdit. 
Consulta amb el teu banc quina targeta et beneficiarà més si fas un 
pagament.

Comptes Bancaris: un cop arribat al país, pots dirigir-te a l'entitat que 
prefereixis, i obrir un compte bancari amb el teu número de passaport. Un 
cop obtinguis el teu NIE, podràs fer el canvi identificatiu al banc. Si 
necessites ajuda o assessorament, no dubtis en preguntar-nos.

Cost de vida: recorda que sense comptar l'import que inverteixis en 
l'allotjament, la cistella de la compra oscil·larà entre els 100 € i 300 € 
mensuals per estudiants (depenent del tipus de dieta que facis) i que el 
transport públic mensual costarà uns 50 € aproximadament.

Equipage de mà: abans de viatjar, recorda tenir a la teva bossa de mà:
  - Passaport

  - Visat

  - Bitllets de viatge

  - Medicines amb recepta

  - Diners en efectiu (per a emergències o viatges en taxi)

  - Qualsevol documentació oficial que necessitis per als teus estudis (pòlisses    

    d'assegurança, certificat mèdic postil·lat, anrecedent penals postil·lats,   

    identificació nacional, notes postil·lades)
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ALGUNES DE
LES NOSTRES
COSTUMS

INFORMACIÓ
SOBRE ESPANYA
Rutines / horaris: la vida als carrers de Barcelona comença a les 9:00, de la mateixa manera 
que els teus estudis. L'horari habitual de menjar, oscil·la entre les 13: 00h i les 15: 00h; i el horaris 
de sopar entre les 20: 00h i les 22: 00h.

Dieta: la dieta per excel·lència és la dieta mediterrània. Aquesta dieta, considerada una de les 
més saludables, es basa en la varietat de colors, obtinguda a través de les verdures, fruites, 
carns i peixos, decorats amb llegums variats i amanits amb olis d'oliva i vinagres. El preu mitjà del 
menú en un restaurant és de 10 € (2 o 3 plats, postres i beguda)

On comprar: trobaràs centres d'alimentació en cada carrer. Decidir on comprar serà cosa teva. 
Recorda que la cistella de la compra mensual, tindrà un preu mitjà de 150 €; o si prefereixes, 
pots menjar en qualsevol restaurant de la ciutat el menú diari variat, basat en la dieta local.

Instal·lacions: la ciutat es modernitza constantment. El moviment constant de turisme, ha definit 
a Barcelona com una de les ciutats més cosmopolites d'Espanya, així com del món. Podràs 
gaudir de centres moderns, equipats amb l'última tecnologia, fins a centres ambientats en els 
anys 60 i fins i tot centres temàtics.
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INFORMACIÓ
SOBRE ESPANYA

ESTUDIA A
BARCELONA
I VIU-LA

Transport: desplaçar-se per la ciutat és molt més senzill del que creus; tota la ciutat està 
comunicada a través de transports públics. Podràs arribar a qualsevol racó de la ciutat utilitzant 
tren, metro, bus i/o tramvia. En ser mobilitat pública, podràs desplaçar-te per qualsevol mètode 
comprant la targeta de transport (aproximadament 50 € mensuals amb viatges il·limitats). Si ets 
dels que prefereix el transport privat, tranquil, hi ha una gran xarxa de taxis a la ciutat i són de 
molt fàcil accés.

Oci: si vols saber on gaudir la ciutat de dia, pots desplaçar-te per els grans centres comercials 
que trobaràs per tota la ciutat; alguns d'ells amb 5 *. També podràs gaudir de cinemes, pistes de 
bitlles, jocs recreatius, skating, patinatge artístic, ... i qualsevol activitat que vulguis. Si et ve de 
gust oci nocturn, la ciutat està viva a la nit. Hi ha milers de llocs nocturns on gaudir d'ambients 
segurs i alegres. Perquè tinguis nocions del preu, anar al cinema et costarà uns 7 € l'entrada i 
anar a prendre un còctel a la nit uns 6 €.
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EL PREFIX
D'ESPANYA
ÉS 0034

TELÈFONS
D'INTERÈS
Telèfons de les Oficines d'Informació i Turisme de Barcelona
Oficina Principal de Turisme de Barcelona (Pl. Catalunya)  93 285 3834
Oficina d’Informació Turística Aeroport de Barcelona (El Prat)  93 478 4704
Patronat Municipal Turisme Barcelona (Pl. Sant Jaume)   807 117 222

Telèfons de les Institucions Administratives de Barcelona  
Ajuntament Barcelona       010
Oficina d’Atenció ciutadana Ajuntament de Barcelona:
des de dins / des de fora de Catalunya    012 / 902 400 012
Diputació de Barcelona      93 402 22 22
Generalitat Barcelona       012
Delegació del Govern Barcelona     93 520 90 00
Oficina d’Atenció al Consumidor Barcelona    93 402 78 41

Telèfons de Transports de Barcelona
Aeroport del Prat Barcelona      902 404 704
RENFE-FERROCARRILS CATALANS Barcelona   902 24 02 02 / 93 205 15 15
Companyia d’Autobusos Urbans EMT Barcelona   902 50 78 50
Direcció nacional de Trànsit      900 123 505
Prefectura Provincial de Trànsit Barcelona    93 298 65 00
Estació Marítima Barcelona      93 295 91 00
Direcció Gral. de Carreteres Barcelona    93 889 04 60
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TELÈFONS
D'URGÈNCIES

TELÈFONS
D'INTERÈS
Telèfons d'Urgències de Barcelona
Emergències Barcelona      112
Policia Nacional Barcelona      091
Policia Local Barcelona      092
Mossos d'Escuadra Barcelona      088
Guàrdia Civil Barcelona      062
Protecció Civil Barcelona      935 209 318
Creu Roja Barcelona       933 006 565
Seguretat Social i Urgències SAMUR Barcelona   061
Ambulàncies Barcelona      061
Bombers Barcelona       080



Acadèmia de Selectivitat a Barcelona
www.academiaguiu.com

+34 932 152 931

C
E

N
T E N N

I A
L

A
C

A

DEMIA GU
IU

viu
l’experiència Guiu


