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1. O que é: Be at Home?
Be at Home é um alojamento integral para estudantes
internacionais que desejam, durante sua estada em Madri,
ter como preocupação apenas aprender e desfrutar da
experiência de viver em outro país.
Chalet deverá ser habitado única e exclusivamente
por alunos.
Nosso Objetivo é fazer com que nossos hóspedes sintam
como se estivessem em suas próprias casas, oferecendo
diversos serviços, comodidade e versatilidade.
Estar em um de nosso alojamentos vai te permitir aproveitar
ao máximo a experiência de morar na Espanha sem precisar
se

preocupar

com

pequenos

assuntos

que

tornan-se

pesadelos quando ocorrem em um país extranjeiro. Faremos
com que se adapte perfeitamete à cidade e conheça o
entorno e regras de sua universidade; colaborando para que
consiga atingir seus objetivos mais facilmente.
Nosso projeto foi criado exclusivamente para você, estudante
internacional, que deseja aprender e conhecer outras
realidades

sócio-culturais

afim

de

desenvolver-se

pessoalmente e ter um alto rendimento acadêmico para
impulsionar uma carreira profissional promissora.
Be at Home, é uma experiência que te possibilitará:
• Compartilhar um espaço criativo com outros jovens
estudantes de diferentes culturas.
• Facilitar o aprendizado do idioma local.
• Adaptar-se

perfeitamente

à

um

novo

entorno

Universitário.
• Fazer com que sua estada em Madri torne-se uma
oportunidade profissional.

2. Qual é a nossa diferenciação?
O projeto é dirigido pela Prof. Doutora Ofelia Giquel Arribas e
pelo professor Ángel Gutiérrez. Ofélia, dá aulas de Estratégias
Publicitárias à 22 anos na Universidad Europea de Madrid e à 15
anos dirige o curso de Publicidade na mesma. Ángel é professor
especilista nas matérias de Gestão de Pequenas Empresas e
Orientação Laboral, também na Universidad Europea.
A ampla experiência de ambos na formação de jovens na área de
Ciências Sociais e na de Comunicação e Desenvolvimento de
Competências Profissionais, faz com que sejam excelentes
orientadores universitários que acreditam que educar é um
processo integral resultante da união equilibrada entre as
competências profissionais e capacidades pessoais.

3. Que serviços oferecemos?
Estar no Be at Home te possibilita:
• Ter seu próprio quarto individual .
• Dividir um quarto duplo com amigos.
• A alternativa de ter um quarto de estudos e uma sala
particular.
• Ter acesso à internet (Wi-fi) e antena de tv em todos os
quartos.
• Usufruir de

uma impressora colorida e fotocopiadora.

(Manutenção do toner não inclusa)

Tendrás un regalo de bienvenida.
• Ganhar um presente de boas vindas.

Você não precisará se preocupar com:
• Pagar as contas (electricidade, aquecimento e água)
• Limpar a casa; já que oferecemos serviço de limpeza
semanal com troca das roupas de banho e cama.
• Nem cuidar da manutenção das áreas de lazer (piscina e
jardins).

Receberá um serviço de assessoria pessoal em:
• Busca no aeroporto em sua chegada à Madri e despedida
por seu assessor pessoal.
• Programação

de

atividades

para

lazer

e

Culturais.

(Recomendações de Museus, Peças de Teatro, Musicais,
Óperas, Shows...).
• Ajuda para fazer a matrícula no curso.
• Acompanhamento pessoal no primeiro dia de aula.
• Apresentação

do

Câmpus

e

das

atividades

que

a

universidade oferece.
• Contato com pessoas importantes dentro da UEM.
• Explicação da normativa da Universidade.
• Ajuda para acessar o Campus Virtual.
• Assessoria nas atividades universitárias.
• Acompahemento do desenvolvimento universitário.
Obs.: Seu assessor pedagógico pessoal ficará disponível por uma
hora semanal e te ajudará com o desenvolvimento de suas
Competências Profissionais, principalmente das mais procuradas
no mercado de trabalho, como:

-

Iniciativa,

Planificação

e

Gestão

do

tempo,

Inovação/

Criatividade, trabalho em equipe, habilidades comunicativas e
Gestão da informação ( biblioteca e fontes de documentação).

Oferecemos como serviços adicionais:
-

Aulas de Espanhol/ Castellano. Ajudará o aluno com a
comunicação

pessoal

e

facilitará

o

aprendizado

na

Universidade.
-

Acompanhamento Nutricional com dieta mediterrânea.

-

Realização

das

compras

pessoais

semanais

nos

supermercados.
-

Meia pensão ( Café da manhã e Jantar diariamente).

-

Serviços de lavanderia.

-

Motorista particular.

-

Segurança particular.

-

Personal Training para diversas atividades esportivas.

-

Aulas de Boxe individual no domicílio.

-

Personal Shooper.

-

Acesso ao Clube de Remo particular do Município.

-

Aluguel de carro

-

Retirada de carteira de motorista espanhola.

-

Serviço Médico Particular.

-

Organização de apartamentos para receber visitas como
familiares e amigos.

-

Organização de viajens:
- Pacotes de excursões aos finais de semana para
conhecer as principais cidades turísticas espanholas,
como: Toledo, Àvila, Serra Nevada (Estações de ski),
Segóvia, entre outras.
- Excursões programadas para conhecer a cidade de
Madrid e seus principais pontos turísticos, rotas de
compras, atividades culturais…

- Serviço de translado até aeroportos ou estações de trem.

4 .A CASA
-

Chalet deverá ser habitado única e exclusivamente por
alunos.

-

Com metregem de 250 m2 ; possue 6 quartos dispostos
em dois andares.

-

Todos os quartos recebem muita luz e ventilação
natural.

-

Decoração pensada especialmente para que os jovens
sintam-se à vontade e como se estivessem em sua
própria casa.

-

Móveis funcionais e modernos.

-

Cada quarto terá uma decoração baseada em uma cor.

-

Cofre seguro para deixar objetos de valor.

-

É permitido que realizem-se reuniões entre amigos,
churrascos e até mesmo festas pequeñas, porem todos
os hóspedes devem estar de acordo e cuidar para não
danificar a casa.
OBS: Os assessores não moraram na casa, apenas irão
para orientar os alunos em horarários marcados;
garantindo a privacidade dos mesmos.

Piso Superior
QUARTOS:
1) Quarto Principal: AZUL
-Quarto de 30m2 .

- Sacada com vista para a Serra de Gredos e janela para o jardim
da casa.
- Armário embutido espaçoso com um espelho grande.
- Pode ser individual ou dupla.
- Orientação ao pôr do sol.
2) Quarto segundário: VERDE KIWI
- Quarto de 25 m2 .
- Local silencioso.
- Pode ser individual ou dupla.
- Orientação ao nascer do sol.
SALA DE ESTAR E SALA DE JANTAR:
- Local iluminado, bem decorado e com vários ambientes.
- Sala de estudo e reuniões de grupos.
- Sala de TV.
- Área de descanso com lareira.
- Sacada com vista para a Serra de Gredos.
- Orientação ao pôr do sol.
COZINHA:
- Totalmente equipada, com:
Louças e copos
Panelas
Talheres
Geladeira
Vidros e cerâmicas para armazenar alimentos
Fogão / Forno
Máquina de lavar louças
Microondas
Máquina de Café
BANHEIRO:
- Completo e espaçoso.

- Com banheira de hidro-massagem.
- Compartilhado.

Piso Inferior
QUARTOS :
Os dois quartos seguintes são conjugados – separados entre si
por uma porta – permitindo que esteja próximo à amigos
queridos ou faça com que os dois se tornem um único e amplo
quarto).
1)Quarto Conjugado: FRESA
- Quarto de 25 m2 .
- Muito iluminado.
- Vista para o jardim.
- Pode ser individual ou duplo.
2) Quarto Conjugado: MANDARINA
- Quarto de 40 m2 .
- Muito iluminado.
- Vista para o jardim.
- Pode ser individual ou duplo.
3) Quarto/ Suíte: VERDE LIMÃO
- Quarto de 9 m2 .
- Individual.
- Com banheiro particular.
4) Quarto: ARÁNDANOS
- Quarto de 20 m2 .
- Muito iluminado, tranquilo e arejado.

- Pode ser individual ou duplo.
BANHEIRO:
- Completo e espaçoso.
- Possui uma deliciosa ducha de 90cm.
- Compartilhado.

JARDIM (zona comum):
- 1.500 m.
- Diversos ambientes.
- Extremamente bem cuidado.
ÁREA DE LAZER (zona comum):
- Piscina.
- Churrasqueira.
- Garagens particulares.

5. Onde estamos?
-Localização: BRUNETE – Madri – Espanha.
O povoado de Brunete é considerado muito tranquilo e seguro.
(Google maps: Cañada de Sacedón 4 - Junto a Fortines Guerra Civil).

-O Chalet está localizado:
-

à 8 minutos, de carro, da Universidade Européia de Madri
ou à 15 minutos de ônibus.

-

à 200 metros de ponto de ônibus (Villa Viciosa de Odón –
Madrid).

-

Próximo ao Clube Particular de Remo do municipio.
200 metros do supermercado Mercadona- um dos principais
mercados da Espanha que oferece menores preços e
produtos de boa qualidade; além da facilidade que possuem
de entregar suas compras em casa.

-

à 100 metros do Supermercado Discont Aldi (que está em
construção).

-

à 100 metros de la loja PASOS que fica aberta 24 horas.

-

à 500 metros do Clube de hípica e Aeromodelismo.

“Estamos esperando você!”
Equipe, Be at Home Madrid

