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Curso de español para estranxeiros presencial - 2022-2023
Información da convocatoria
Tipo
Código
Nome
Curso académico
Nivel
Modalidade
Horas

CURSO CUATRIMESTRAL DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
V22.XT.ES.2.A2.G1
Curso de español para estranxeiros presencial
2022-2023
A2
PRESENCIAL
60.00

Descrición

No Campus de Vigo ofertaranse en modalidade presencial (sempre e cando haxa un mínimo de 12 estudantes do mesmo nivel para abrir un grupo):
iniciación (A1), elemental (A2),
intermedio baixo (B1) e intermedio alto (B2).
Cada nivel constará de 60 horas de clase: 42 horas de clase presencial (incluida unha proba de nivel o primeiro día do curso) máis 18 horas de traballo
autónomo. Para obter o diploma final do curso será necesario asistir, como mínimo, ó 85% das horas (non se pode faltar a máis de 7 horas de clase).
Ademáis, aqueles alunos que desexen un diploma con nota deberán superar un exame final na derradeira sema do cuadrimestre.

Información sobre o calendario (datas)
Período de matrícula
Período de docencia

05/09/2022 - 16/10/2022
29/09/2022 - 16/12/2022

Prazas e créditos
Número mínimo de participantes
Número máximo de participantes
Horas ECTS
Validación LE

12
20
4
0

Destinatarios

Calendario
Nivel A2-Grupo 1: Clases presenciais (42 horas): Martes e xoves de 13.00 a 15.00 horas (Facultade de Filoloxía e Tradución -Campus de Vigo)
Traballo autónomo (18 horas)

Programa

Forma de pago
Tarifas

Comunidade Universitaria
Programa de intercambio
Público en xeral

234.00 €
75.00 €
285.00 €

Formas de pago
Transferencia bancaria
Tarxeta bancaria
Emisora X011668 Ingreso efectivo (Banco Santander)

Impartido en
Presencial-Campus de Vigo - Facultade de Filoloxía e Tradución- Campus de Vigo -

Cómo matricularse

https://cdl.uvigo.es
Información > Normativa xeral > Inscrición e matrícula

Condicións de acceso

https://cdl.uvigo.es
Información > Normativa xeral > Acceso aos cursos
Data, hora e lugar da proba de nivel:

Luns, 5 de setembro: Campus de Pontevedra
Hora: 10:00
Lugar: Aula 6 da Facultade de CC.Educación e do Deporte
Martes, 6 de setembro: Campus de Ourense
Hora: 10:00
Lugar: Aula Magna, Facultade de CC.Empresariais e Turismo
Mércores, 7 de setembro: Campus de Vigo
Hora: 10:00
Lugar: Salón de actos da Facultade de CC.Económicas e Empresariais
RECOMENDACIÓNS TÉCNICAS PARA A REALIZACIÓN DOS CURSOS

Para o seguimento dos cursos presenciais non é necesario dispoñer dos seguintes medios técnicos, aínda que son recomendables.

1. Dispoñer dun dispositivo con conexión a internet de banda ancha e cámara.
2. Para conectarse ao campus remoto necesítase unha conexión cunha velocidade mínima de 1 Megabit por segundo.
3. O navegador debe permitir HTML5 (Firefox ou Google Chrome)

Devolución
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