
Escola especializada no ensino de espanhol desde 1996. 
Centro acreditado pelo Instituto Cervantes. 
Membro da FEDELE (Federação de Associações de 
Espanhol como Língua Estrangeira) y do Programa CSN 
da Suécia.  
Com o método de ensino da escola, você poderá 
comunicar-se em espanhol desde o início. 
Professorado altamente qualificado. 
 

Tipos de cursos:  
20 horas/semana (de segunda a sexta) (240 h total) 
18 horas/semana (de segunda a sexta) (216 h total) 
14 horas/semana (de segunda a sexta) (168 h total) 
12 horas/semana (de segunda a quinta) (144 h total) 
10 horas/semana (de segunda a sexta) (120 h total) 
8 horas/semana (de segunda a quinta) (96 h total) 
6 horas/semana (3 dias / semana) (72 h total) 
4 horas/semana (2 dias / semana) (48 h total) 
 
Duração: cursos desde um mês super-intensivo no verão / 
3 meses / 6 meses / 9 meses / 1 ano.  
Também é possível matricular-se por semanas. 
Horário das aulas: de 9h às 11h, de 11h às 13h, de 13h às 
15h, de 15h às 17h, de 17h às 19h, de 19h às 21h. 
 
 
 

CURSOS DE IDIOMA  
Aprenderá a gramática, o léxico e a expressar-se em 
espanhol de forma interativa. 
 

Curso de 4 horas/ semana (48 horas total)  
Duas horas por dia, 2 dias por semana (2ª e 4ª, 3ª e 5ª). 
Há oito níveis: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2. 
 

Curso de 8/10 horas/ semana (96/120 horas total) 
Duas horas/dia, de 2ª a 5ª/6ª.  Há 5 níveis: Elementar (A1-
A2),Básico (A2+), Preintermedio (B1), Intermédio (B1+), 
Avançado 1 (B2.1) e Avançado 2 (B2.2). 
 
Curso super-intensivo de verão 16 h/semana/mês (64h)  
4 h/dia, de 2ª a 5ª. 
Aprenda em um mês o conteúdo mais importante de 
cada nível de forma comunicativa. 
 

CURSOS DE CONVERSAÇÃO 
Para os alunos que querem melhorar suas habilidades 
comunicativas, praticando a expressão e compreensão 
oral. Há seis níveis de conversação. 
 

CURSOS DE PREPARAÇÃO PARA O D.E.L.E.  
(Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) 

Classes de preparação para o título oficial de espanhol, 
de nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2, em que se praticam 
todas as seções do exame. 
 

CURSO DE GRAMÁTICA 
Aulas para revisar os aspectos gramaticais mais 
relevantes de cada nível e resolver suas dúvidas. 
 

CURSOS DE ESPANHOL PARA NEGÓCIOS 
Para aumentar o léxico de âmbitos profissionais tais 
como hotelaria, comércio, turismo, etc., e com textos 
relacionados a estas áreas. 
 

AULAS PARTICULARES 
Curso personalizado com programa sob medida e 
horário definido pelo aluno. 
 

CURSOS DE CATALÃO  
4 horas por semana durante 12 semanas (48 h no total). 
2 dias por semana, 2 horas por dia ou 1 dia de 4 horas. 
 

CURSOS DE INGLÊS  
3 horas por semana durante 12 semanas (36 h no total). 
2 dias por semana, 1.5 horas por dia ou 1 dia 3 de horas 
Níveis: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.  
 

COMODIDADES E SERVIÇOS 
Salas de aula equipadas com LOUSA DIGITAL, Internet 
grátis, zona wi-fi, máquina de cópias, atividades extra-
escolares, coleta seletiva de materiais recicláveis.  
 

ALOJAMENTO 
Com família: para viver como os espanhóis. 
Quarto em apartamento compartido: para dividir com 
outros estudantes. 
Apartamento individual: para viver com independência. 
Em residência: para conviver com outros estudantes 

 
INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO 

• Prova de nível - Determina o nível do aluno. Obrigatório 
para todos os alunos exceto principiantes. 
• Matrícula e pagamento do curso:  
- Valor da matrícula: 30€ - inclui inscrição, prova de nível, 
certificado, diploma e fotocópias (livros não incluídos).  
- No início do curso, deverá pagar o valor total. Pode 
fazer o pagamento em dinheiro (máximo 50€), com 
cartão ou por transferência bancária. 
- Se você paga o curso por semana ou por mês e quer 
continuar a estudar por mais tempo, deve pagar o valor 
restante antes de seu último dia de aula. 
-Se seu último dia de aula não coincide com a data final 
do curso e você quer terminá-lo, terá que pagar pelo 
resto do curso antes de seu último dia de aula. 
- Se necessita certificado de matrícula para obter visto 
de estudante, lhe entregaremos um documento com 
informação extra. 

 

• Reserva de vaga:  
O pagamento da matrícula garante a vaga no horário 
escolhido por, no máximo, uma semana (se a classe já 
estiver completa, a vaga é mantida, mas noutro horário). 

 
• Experimentar um dia de aula:  
15€ por cada curso. Se o aluno prosseguir e pagar no 
mesmo dia, descontamos esse valor; após esse dia não 
há desconto; não há reembolso caso não continue.  
 
• Cancelamento, desistência ou modificações da 
matrícula *:  
- Não se devolve o valor da matrícula. 
- Cancelamento com mais de 15 dias úteis antes do 
início, devolvemos o valor pago menos 50€ por gastos de 
cancelamento. 
- Cancelamento durante os 15 dias úteis antes do início, 
os gastos são: 100€ (cursos de 8 e 4 h/s) e 150€ (cursos de 
20, 18, 16, 14, 12 e 10 h/s).  
- Se o aluno se matriculou em vários cursos (sem 
certificado de matrícula), se aplicam os mesmos gastos 
por cada curso futuro que se cancela.   
- Se o aluno desiste do curso já iniciado não há 
reembolso, não é possível adiar ou transferir a matrícula.   
- Para atrasar a data de início de um curso ou adiantar a 
data final, o aluno deve pedir por escrito e renunciar ao 
restante, não implicando a devolução de dinheiro. 
- Se o aluno quiser estudar menos horas/semana do que 
as estipuladas, deve solicitar por escrito e renunciar ao 
resto,o que não implica alargar o prazo da matrícula ou 
a devolução de dinheiro.  
- Se o aluno quiser estudar mais horas por semana das 
que se matriculou, deve inscrever-se neste novo curso e 
pagar o valor do mesmo. 
* Caso necessite um certificado de matrícula, consulte as 
condições de cancelamento no material informativo que 
a escola lhe entregou. 

 
ORGANIZAÇÃO 

•  Início dos cursos: 
A maioria dos alunos começa o curso do início, mas 
também é possível entrar em um curso já iniciado. Só tem 
de fazer a prova de nível. No início de cada mês há um 
novo curso A1(com um mínimo de 5 pessoas/curso). 
 

 • Número de alunos em classe:  
Mínimo 5, máximo 15. Se 1 grupo possui menos de 5 
alunos, poderá ser cancelado, transferindo os alunos a 
outro curso, ou devolver o proporcional do que foi pago. 



Se um grupo se mantém por  2 meses com menos de 5 
alunos, a escola não devolverá a parte proporcional do 
último mês. 
 

• Livros de curso:  
É obrigatório para acompanhar as aulas e podem ser 
comprados na escola. Não fornecemos cópias dos livros. 
Caso estude menos de 1 mês, pode alugá-lo: mediante 
um depósito de 25€/livro, que lhe será devolvido no ato 
de devolução do livro intacto. Se o aluno o devolver 2 
semanas depois de seu último dia de aula, a escola não 
devolve o depósito.  
 
• Mudança de horário:  
- Se tiver que mudar o horário do curso, apenas será 
possível  caso haja outra opção de horário no mesmo 
nível e tipo de curso e que tenha vaga. Máx. 1 vez/curso. 
- Nos casos em que não haja outra opção de horário ou 
que não tenha vaga, ou que não possa estudar em 
determinado horário, não se devolve o dinheiro nem se 
adia o curso.  
 

• Mudança de nível:  
Se quiser mudar de nível durante o curso, o professor terá 
que confirmar e você terá que fazer uma prova.  
 

• Feriados e férias:  
São considerados os feriados oficiais, e por isso já estão 
incluídos em todos os preços, exceto nas tarifas 
semanais.Os períodos de férias já estão excluídos do 
calendário dos cursos (Semana Santa e Natal). 

 

• Faltas de assistência: 
 - São controladas diariamente. Se você necessita de um 
certificado final de assistência, lembre-se que apenas 
certificamos fatos verdadeiros. 
- Se você faltar a uma aula, seja qual for o motivo, não é 
devolvido dinheiro nem se recuperam aulas perdidas.  
- Se você faltar às aulas por mais de três semanas, seu 
nível será revisado e, provavelmente, mudará. 
 
• Exames:  
Em todos os cursos há um exame final com uma data 
oficial. Não é permitido realizar o exame após esta data. 
Para realizar o exame terá de pagar o curso até o último 
dia, como estabelecido no calendário. O nível seguinte 
dependerá da nota final do curso. Nos cursos de três 
meses também há uma prova na metade do curso. 
 
• Certificados de conclusão do curso:  
- Para obtê-lo deverá realizar o exame final na data 
oficial. Se a prova não for realizada nesta data, você 

receberá um certificado com as datas e o nível do curso 
realizado, mas sem a nota final. 
- A escola lhe enviará o certificado final do curso para o 
seu email algumas semanas depois do exame final. 
 
•Se você se matricula em vários cursos seguidos:  
- A escola não garante o mesmo horário para todos os 
trimestres. Reserve seu próximo horário antes de acabar o 
curso atual. 
- Para passar de nível é obrigatório aprovar o exame 
final. Seu próximo nível dependerá desta nota final. 
- Se você deseja matricular-se por vários trimestres 
seguidos e possui um nível alto, a escola não pode 
assegurar-lhe que haja cursos de seu nível até o final. 
 
A ESCOLA RESERVA-SE O DIREITO DE ADMISSÃO 
 

É importante ler as normas da escola que você 
encontrará nos folhetos/página Web/ficha de inscrição. 
A escola não se responsabiliza pelo desconhecimento de 
tais normas e o aluno não se exime de seu cumprimento. 
A escola não está obrigada a informar-lhe oralmente 
sobre todas as questões. 
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DATAS DOS CURSOS ANO 2012 
 
Cursos de três meses 
1º trimestre 2012: de 9 de janeiro a 30 de março de 2012 
2ª trimestre 2012: de 10 de abril a 29 de junho de 2012 
3º trimestre: de 3 de julho a 26 de setembro de 2012 
4º trimestre: de 1º de outubro a 21 de dezembro de 2012 
 
Cursos de um mês super-intensivos verão 2012 
JUNHO: de 4 a 29  AGOSTO: de 1º a 29 
JULHO: de 3 a 30  SETEMBRO: de 3 a 26* 

 
CALENDÁRIO DE FÉRIAS E FERIADOS ANO 2012 
Feriados: 1 e 28/05, 15/08, 11 e 24/09,12/10,1/11, 6/12 
Férias: Natal 24/12/2011-8/01/2012, Semana Santa 2-9/04 
 

PREÇOS DOS CURSOS 2012 
                   

Curso de 2 h/s 4 h/s 6 h/s 8h/s 10 h/s 

3 meses 125 € 235 € 310 € 380 €  465 € 

2 meses 95 €  205 €  270 €  340 € 420 € 

1 mês  55 €  110 €  145 €  175€ 215 € 

1semana  15 € 35 € 40 € 45 € 60 € 

                 

Curso de 12h/s 14h/s 16h/s 18h/s 20h/s 

3 meses  565 € 665 € 760 € 855 € 960 € 

2 meses  485 € 590 € 675 € 765 € 835 € 

1 mês 245 € 305 € 345 € 400 € 430 € 

1semana 65 € 85 € 95 € 100 € 115 € 
  
Curso de16 h/ semana durante um mês (64 h/ total) 
1 mês  345 € (set 280€) 1semana  95 €  

 
Classes particulares 

De 1 a 10 horas  35€/ hora   

De 11 a 20 horas  33,5€ / hora  

De 21 a 30 horas  30 €/ hora 

 
CURSOS DE INGLÊS 

3 meses  260 € (250€ ant aluno) 

1 mês  110 €  

1 semana de prova  35 €  

 
DESCONTOS 2012 

 

10% ALUNOS ANTIGOS * E PAGAMENTOS TRIMESTRAIS 
 4 h/s 8 h/s 10h/s 12h/s 14h/s 16h/s 18h/s 20h/s 

3 m 215 € 345 € 425€ 510 €  600€ 690€ 765€ 865 € 

6 m 430 € 685 €  850€ 1020€ 1205€ 1385€ 1535€ 1730€ 

9 m 645 € 1035€ 1275€ 1530€ 1805€ 2075€ 2300€ 2595€ 

12 
m 

840 € 1340€ 1655€ 1995€ 2350€ 2770€ 2995€ 3380€ 

*se você estudou em um curso anterior 
 
PREÇOS ESTÂNCIAS LONGAS ALUNOS NOVOS 

 4h/s 
 

8h/s  10h/s 12h/s 14h/s 16h/s 18h/s 20h/s 

6 m 460€ 745€ 910€ 1100€ 1300€ 1485€ 1670€ 1880€ 

9 m 690€ 1115€ 1370€ 1650€ 1950€ 2230€ 2505€ 2815€ 

12m  920€ 1490€ 1825€ 2205€ 2600€ 2975€ 3335€ 3755€ 

 
NÃO HÁ OUTROS DESCONTOS ALÉM DOS ESPECIFICADOS 
ACIMA. 

 
Matrícula: 30€ para alunos/as novos (não se devolve) 

 
- Se o período estudado inclui uma parte do curso 
seguinte, o período mínimo desse curso seguinte tem que 
ser de um mês. 
- Os meses e semanas seguem o calendário acadêmico 
da escola e são períodos seguidos. 
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