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Nome do curso
Cursos Grupais - 1 mês
Cursos Grupais - 3 semanas
Cursos Grupais - 2 semanas
Cursos Grupais - 1 semana
Imersões
Programa de Espanhol para
Estrangeiros

Cursos que têm 2 horas de intensidade diária, de segunda a sexta-feira e que vão desde o nível básico ao avançado (5 níveis), estruturados conforme o Marco Comum Europeu de Referência.
Cursos que têm 2 horas de intensidade diária, de segunda a sexta-feira e que vão desde o nível básico ao avançado (5 níveis), estruturados conforme o Marco Comum Europeu de Referência.
Cursos que têm 2 horas de intensidade diária, de segunda a sexta-feira e que vão desde o nível básico ao avançado (5 níveis), estruturados conforme o Marco Comum Europeu de Referência.
Cursos que têm 2 horas de intensidade diária, de segunda a sexta-feira e que vão desde o nível básico ao avançado (5 níveis), estruturados conforme o Marco Comum Europeu de Referência.
Curso intensivo. As imersões são cursos intensivos de curta duração que objetivam que o participante suba ao menos um nível conforme o CEF.
Após da conclusão deste curso, os alunos estarão ao nível B1 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: aprendizagem, ensino e avaliação (CECR). Os alunos
vão participar numa variedade de situações relacionadas com questões cotidianas que são familiares e de interesse. Além disso, o aluno vai compreender as mais importantes ideias das diferentes narrativas na norma espanhola e a suas funções na maioria das situações de fala fazendo uso de diferentes tempos verbais para estabelecer seus pontos de vista e descrever experiências
e acontecimentos.
Espanhol Geral (horário regular)
Melhora do nível de conhecimento do idioma e de conhecimento intercultural. Desenvolvimento das 4 habilidades para alcançar o nível A1, A2, B1, B2 ou C1, de acordo com o MCR. O número
total de horas depende do número de semanas escolhido pelo estudante (flexível).
Espanhol Geral (horário intensivo)
Melhora do nível de conhecimento do idioma e de conhecimento intercultural. Desenvolvimento das 4 habilidades para alcançar o nível A1, A2, B1, B2 ou C1, de acordo com o MCR. O número
total de horas depende do número de semanas escolhido pelo estudante (flexível).
Summer Program (Cursos de Verão) Melhora do nível de conhecimento do idioma e de conhecimento intercultural. Desenvolvimento das 4 habilidades para alcançar o nível A1, A2, B1, B2 ou C1, de acordo com o MCR. O número
total de horas depende do número de semanas escolhido pelo estudante (flexível).
Espanhol para Empresas
Cursos de espanhol feitos para as necessidades do uso da língua em empresas. Espanhol de negócios com ênfase nas habilidades de maior necessidade de uso. A duração, a intensidade, o
horário e o lugar são selecionados pela empresa, de acordo com suas necessidades. O número de horas é combinado com a empresa.
Espanhol para profissionais
Cursos de espanhol com propósitos específicos. Cursos de espanhol para: medicina, direito, negócios, educação e aviação. O número total de horas depende do número de semanas do curso
escolhido pelo estudante.
Espanhol para turismo
Cursos de conversação em espanhol para aqueles que necessitam usar a língua de maneira prática e rápida em contextos de turismo. O número total de horas depende do número de semanas
do curso escolhido pelo estudante.
Curso de Idioma
Os cursos gerais de idioma têm ênfase na aprendizagem e aperfeiçoamento do espanhol e fortalecem as habilidades que permitem ao estudante entender e expressar-se verbalmente com um
nível de fluência e vocabulário, assim como entender e produzir textos escritos.
Linguagem por conteúdo
Os cursos de conteúdo têm como objetivo fundamental o estudo do idioma por meio de temas como a literatura e a cultura.
Cursos semestrais
Cursos especiais para grupos

O principal objetivo de todos os nossos cursos é desenvolver e consolidar de maneira eficaz as habilidades comunicativas dos estudantes de espanhol como língua estrangeira.
Direcionados a instituições acadêmicas, empresas e estudantes em geral. Estes cursos são feitos de acordo com as necessidades e objetivos de cada grupo de estudantes.

Espanhol para estrangeiros

O Centro de Linguas da Universidade Pedagógica oferece cursos de espanhol para estrangeiros cujo objetivo é melhorar as competencias comunicativas dos estudantes e faz parte de um processo de acercamento ao pensamento e às tradições da cultura colombiana e latinoamericana. Os cursos estão divididos em quatro níveis: básico, pre-intermediario, intermediario e avançado. Cada um destes níveis se compõe de dois ciclos mensais e dura 80 horas. No total o programa oferece 640 horas de formación no idioma. O Programa de Espanhol para extrangeiros está
elaborado sob as diretrizes do Quadro Europeu comum de Referência, oferecendo como nivel final o B2. Os aspectos culturais necessários para compreender, expressar e ter uma imersão nos
significados da lingua é o que os estudantes adquirem através das competências

Curso de espanhol para
estrangeiros

Proporcionar ferramentas básicas aos estudantes estrangeiros para facilitar a aprendizagem do espanhol como segunda língua.

Universidad
Pedagógica
Universidad
de La Salle

Spanish for Foreigners (Regular)
Spanish for Foreigners - Intensive
Course
Courses for Specific Purposes

Universidad
Javeriana

Descrição

576

15
20
104
20
20
15

Visitas de campo a lugares de interesse cultural uma vez por mês.
Visitas de campo a lugares de interesse cultural uma vez por mês.
Visitas de campo a lugares de interesse cultural uma vez por mês.
Visitas de campo a lugares de interesse cultural uma vez por mês.
São feitas visitas de campo culturais e aulas especiais de dança, gastronomia, pintura, etc., de acordo com o que queira a empresa ou o grupo.
Viagens de campo para o Teatro Nacional da Castellana, Parque da 93, Zona T, Zona G, Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, Igreja de Usaquén, Mercado das Pulgas São Pelayo em Usaquén, Centro
Andino, Centro Comercial O Retiro (A Plaza do Andrés), O Museo do Chicó e Divercity (Centro Comercial Santafé)

Saídas culturais e curso extracurricular por semana
Saídas culturais e curso extracurricular por semana
Inclui: alojamento em casa de família, transporte desde o aeroporto até o alojamento, 16 horas de aula de cultura colombiana e latino-americana, 4 saídas culturais e 8 horas de aula de dança latina.
Estudos de caso e prática da língua em diferentes contextos. Uso de ferramentas tecnológicas e da plataforma virtual da Universidade.
Desenvolvimento de oficinas especiais e saídas culturais.
Saídas culturais e curso extracurricular

72
72
45

Saídas culturais

80 horas Em cada nível se realiza uma saída de conteúdo pedagógico a lugares de interesse na cidade, sejam estes, museus, locais históricos, religiosos, ecológicos, restaurantes, dentre outros. Estas saídas estão
ciclo. No sempre articuladas com o processo acadêmico e visam o desenvolvimento dos conteúdos que se estão tratando em cada un dos níveis, permitindo assim a aplicação em contexto, igualmente a fixação do
total o
aprendizado.
programa
oferece
640 horas
Saídas extracurriculares culturais guiadas em espanhol.
20

80

Nestes cursos são atendidas as necessidades particulares dos interessados: Os cursos oferecidos som: · Cursos relacionados com: Contextos de trabalho particulares: espanhol para negócios,
espanhol para turismo e espanhol jurídico. · Cursos para desenvolvimento de habilidades: pronúncia, expressão oral, escrita, compreensão de leitura. Cursos com conteúdos particulares:
gramática, léxico, cultura, literatura colombiana e latino-americana. · Curso preparatório pra DELE- Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira.

Conforme
acordado Instruções usadas em contextos. Eventos culturais e atividades sociais Conversas e aulas de idioma

O objetivo do curso é desenvolver ou aumentar a capacidade para comunicar-se de maneira eficaz em língua espanhola e expor alguns aspectos da cultura colombiana e latino-americana.

Conforme
acordado
Conforme
acordado

Semi Private lessons

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
del Rosario

40
30
20
10

Atividades Especiais

80
O objetivo do curso é desenvolver ou aumentar a capacidade para comunicar-se de maneira eficaz em língua espanhola e expor alguns aspectos da cultura colombiana e latino-americana.

Immersion Courses
Private Lessons

Horas
por
Semana

Conforme
acordado

Estude espanhol como segunda
língua em Colômbia

Seguindo o Marco Comum Europeu, após estudar os cinco níveis de espanhol, o estudante alcançará o nível B2.

Espanhol Geral

Cursos com quatro horas de intensidade diária (9 a.m.-1 p.m.), de segunda a sexta-feira e que vão desde o nível básico (A1) ao avançado (C1) (5 níveis), estruturados conforme o Marco Comum
Europeu de Referência.

80

120 cada
nivel

Visitas de campo a lugares nível de interesse cultural uma vez por mês.

