EASY LANGUAGES INTERCÂMBIOS
Espanhol em Alicante
Destaques do programa:
Curso para adultos e jovens a partir de 16 anos
Curso intensivo e super intensivo para todos os níveis
Preparação para os exames DELE
Acomodação em casa de família ou apartamento compartilhado
Excursões e atividades organizadas pela escola
Duração: de 1 a 36 semanas

Escola
A cidade: Alicante
Alicante é uma cidade universitária, localizada na Costa Blanca, a
aproximadamente 170 km de Valência. A cidade tem uma população de
290.000 habitantes e possui um ótimo clima mediterrâneo, com 300 dias de
sol por ano. Além da sua riqueza histórica e cultural, a cidade oferece muitas
possibilidades de lazer e esporte: windsurf, esqui náutico, tênis, golf,
equitação, entre outros.
Se surpreenda com essa cidade costeira que possui um ambiente animado,
diversas praias, ótimos restaurantes, grande diversidade de lojas e uma vida
noturna agitada.
A Escola

Fundada em 1998, a escola é oficialmente reconhecida pelo Instituto
Cervantes, oferece cursos de alta qualidade (os professores são nativos de
língua espanhola, têm formação em ensino de idiomas e são examinadores
oficiais do DELE) em um ambiente agradável e muito internacional. As turmas
são de aproximadamente 7 alunos, 10 no máximo, o que permite dar uma
atenção especial a cada aluno.
A escola goza de uma localização central, a dois passos do Mercado Central
e a 10 minutos a pé da praia.
Excursões e atividades
No decorrer do ano, a escola organiza um bom número de atividades e
excursões para os estudantes. O objetivo dessas atividades é proporcionar
um contato maior com a cultura local e incentivar o uso do espanhol em
diversos contextos.

Cursos
Os cursos estão disponíveis durante todo o ano para todos os níveis, do
iniciante ao avançado. As classes são formadas com no máximo 10 alunos e
as aulas têm duração de 50 minutos.

Curso geral
O curso geral inclui 15 aulas de espanhol geral por semana.

Curso intensivo
O curso intensivo inclui 25 aulas de espanhol geral por semana.

Curso super intensivo
O curso super intensivo inclui 30 aulas de espanhol por semana, sendo
25 aulas em grupo e 5 aulas particulares.
Curso preparatório para os exames DELE

Este programa prepara para os exames que levam à obtenção do
certificado oficial em língua espanhola DELE (Diploma de Español como
Lengua Extrangera).
O curso é composto por 25 aulas por semana de espanhol geral e 5
aulas específicas de preparação em pequenos grupos (1 a 5 alunos).

Acomodação
Oferecemos acomodação em apartamento compartilhado e casa de família.

Apartamento compartilhado (quarto individual)
Os apartamentos têm de três a seis quartos e incluem toda a estrutura
necessária para uma estadia confortável: cozinha totalmente equipada,
TV, máquina de lavar roupa, banheiro, etc. Todas as taxas (água,
aquecimento e energia) estão incluídas. Os apartamentos estão
localizados perto de lojas e restaurantes. Esta opção de acomodação é
ideal para as pessoas que desejam ter total independência.
A acomodação em quarto duplo está apenas disponível para casais ou
amigos viajando juntos.

Casa de família (quarto individual)
A acomodação em casa de família é provavelmente a melhor maneira
de praticar o espanhol fora da escola e mergulhar na cultura do país. As
famílias estão acostumadas a receber estudantes estrangeiros. A meia
pensão (café da manhã e jantar) está incluída e a família fornece
lençóis, cobertores e toalhas.
A acomodação em quarto duplo está apenas disponível para casais ou
amigos viajando juntos.

Preços e datas
Por favor nos consultar para um orçamento personalizado.

Os preços incluem:
A assessoria antes e durante o intercâmbio da Easy Languages
O curso
A acomodação
O material didático
A taxa de matrícula
Os preços não incluem:
A viagem até Alicante
O translado do aeroporto
O seguro saúde de viagem obrigatório
As taxas dos exames DELE
Preços em Reais
Os preços em Reais (R$) são determinados a partir da moeda de
referência do programa: Euro (€)
Formas de pagamento
Boleto bancário: parcele sem juros até 30 dias antes do início do
programa.
Cartão de crédito: parcelamos em até 12 vezes.
Datas 2019
O curso geral, o curso intensivo e curso super intensivo começam todas as
segundas-feiras, exceto para os participantes de nível iniciante.
Datas para iniciantes: favor nos consultar.
A acomodação está disponível do sábado que precede a primeira semana de
aula ao sábado da última semana.
Feriados: 01/01, 19/03, 19/04, 01/05, 24/06, 15/08, 09/10, 01/11, 06/12. Final
do ano: favor nos consultar.
Nessas datas, não haverá aulas nem compensações.

Como Chegar
Transporte
Aeroporto de Alicante
Oferecemos um translado do aeroporto até sua acomodação como
opcional.
As datas de chegada e saída previstas são respectivamente o domingo antes
do início das aulas e o sábado da última semana do curso.
Se deseja antecipar sua chegada ou adiar sua volta, você pode reservar
noites extras de acomodação (por favor nos consultar).

Vídeo
Descubra Alicante pela Proyecto:

