Wereldtaal Spaans voor jongeren vanaf 16 jaar:
125 euro voor 5 maanden intensieve les
Geen voorkennis vereist, minimum 15 deelnemers.
In deze cursus zet je je eerste stappen in de Spaanse taal.
Op het einde van deze cursus kan je een basisdialoog voeren
en begrijpen, eenvoudige teksten lezen en een korte tekst
schrijven in het Spaans. Hiervoor leggen we ook een
grammaticale basis.
We werken met voorbeelddialoogjes, interactieve
oefeningen, beeldfragmenten en Spaanstalige hits.
Praktisch : CVO Lino, Mudakkers 25, Lommel, 0032 11 54 67 96

info@cvolino.be, www.cvolino.be
Start cursus woe 15/1, van 18.30u tot 21.30u met korte pauze.
Einde cursus woe 27/5 (geen les tijdens de schoolvakanties).

Lesgeld + kopieën: 95 euro.
Materiaal: Diverso 1: tekst- en oefenboek met
audio-en videofragmenten: 30 euro.
Wil je op het einde van deze cursus je basiskennis van het Spaans een
boost geven? Kom dan mee naar een unieke taalonderdompeling in
Valencia. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar! Je leert het gastland,
zijn tradities en gebruiken op een toffe manier kennen.

Meer info

Waarom Spaans?
-

-

Naast Engels, Frans… je taalgrenzen uitbreiden.
Wereldtaal: Voor 406 miljoen mensen is Spaans de
moedertaal, terwijl nog eens 180 miljoen Spaans
als tweede taal spreken.
Verwerven van taalbagage als verruiming van je blik
op de wereld.

Wil je op het einde van deze cursus je basiskennis van het Spaans een boost geven, kom dan
mee naar een unieke taalonderdompeling in Valencia. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar!
Je leert het gastland, zijn tradities en gebruiken op een toffe manier kennen.

Waarom Valencia?
-

-

Valencia is een veelzijdige stad; zo vind je er het oude centrum met authentieke barretjes en
restaurants, (in deze buurt bevindt zich ook de Taronja-school waar de lessen doorgaan
www.cursusspaansinspanje.nl) maar ook het moderne Ciudad de las Artes y Ciencias en niet te
vergeten het strand. Kortom; geniet van lessen Spaans op maat voor jongeren gecombineerd met
een gevarieerd en leuk activiteitenprogramma in een internationale, inspirerende en veilige
omgeving.
Na Madrid en Barcelona is Valencia de grootste stad van Spanje.
Het centrum is levendig en deels auto-vrij. Het is dan ook een geliefde bestemming voor jongeren
om Spaans te leren. De ideale plek om nieuwe internationale vrienden te maken.

Waarom logeren bij een gastgezin?
-

Volledige onderdompeling in de Spaanse taal en cultuur, elke dag Spaans oefenen
met moedertaalsprekers.
Wanneer je bij een gastgezin verblijft, krijg je de kans om je nieuwe taalkennis ’s avonds direct
met het gezin te oefenen! Het gastgezin kan je lokale tips geven, handig als je de stad in gaat met
je medecursisten! De gastgezinnen worden zorgvuldig geselecteerd door de school.

Praktisch
Jongeren van 17+ mogen meegaan.
Prijs: 600 euro (prijzen onderhevig aan wijzigingen).
Inclusief: - vluchten vanuit Eindhoven met 10 kg handbagage
- transferten Valencia, verzekering
- 20 uur intensieve les: 4 uur per dag (lesmateriaal incl.)
- 5 toffe activiteiten op jongerenmaat
- 1 week verblijf in een Spaans gastgezin in volpension met eigen slaapkamer

