Cursos de espanhol
em Valência
Você consegue imaginar
um lugar melhor para
aprender espanhol?

A ESCOLA
Españolé International House Valência é uma escola
familiar que oferece cursos de espanhol de máxima
qualidade. Nosso objetivo é garantir que você aprenda a
se comunicar em espanhol o mais rápido possível e que ao
mesmo tempo desfrute da vida e da cultura espanhola.
Españolé IH Valência está localizado em um edifício
histórico no coração da cidade, rodeado por lojas, lugares
históricos e, sobretudo, da enérgica vida da cidade.
Todas as salas de aula contam com luz natural, arcondicionado e estão totalmente equipadas para as aulas
de idioma.

Nossa escola pertence ao grupo
International House (IH) e somos
credenciados pelo Instituto Cervantes.

NOSSOS PROFESSORES
Contamos com uma equipe dinâmica de professores que
se divertem ensinando espanhol. Todos são nativos da
Espanha e possuem graduação universitária. Têm muitos
anos de experiência e são especializados no ensino a
estudantes estrangeiros.
Utilizam materiais e métodos modernos para garantir
que as aulas sejam interessantes e divertidas. O
desenvolvimento contínuo e a formação de professores
são elementos fundamentais nas escolas do grupo
International House. O mundo do ensino está em
constante evolução e nossos professores sabem se manter
atualizados, incorporando novas técnicas e materiais em
suas aulas.

IMERSÃO TOTAL NO ESPANHOL
Todos os níveis
Um curso para cada necessidade
Grande mistura de nacionalidades
Segurança para se comunicar

As aulas são ministradas totalmente em espanhol. O
número médio de alunos por classe é de 6 a 10 e cada
aula dura 55 minutos.
As aulas são lecionadas a partir de um livro, e
complementadas com diversos materiais como
jornais, artigos, anúncios, materiais audiovisuais,
etc. Os livros didáticos utilizados em aula foram
desenvolvidos pela equipe de professores da
International House e atendem todas as áreas de
aprendizagem de língua.

O objetivo dos
nossos cursos é garantir
que você fale espanhol
com fluidez.

INSTALAÇÕES
No centro da cidade

Área de Internet

Classes perfeitamente equipadas e
com ar-condicionado

Wi-Fi gratuito

Lousas interativas e Ipads

Biblioteca

Sala de estudante

Terraço e Pátio Aberto

Valencia
şehir
merkezinin
tam
kalbinde

O que oferecemos

NOSSOS ESTUDANTES
Nossos estudantes vêm de todas as partes do mundo e suas
razões para aprender espanhol são particulares e distintas.
Enquanto alguns são universitários ou profissionais que
necessitam espanhol para o trabalho, outros querem aprendêlo por mero prazer ou, ainda, para serem aprovados no exame
oficial DELE.
Em geral, a faixa etária dos nossos alunos varia entre 18 e 40
anos, apesar de também recebermos estudantes de outras
idades.
Esta mistura de idades e nacionalidades faz com que a nossa
escola tenha um ambiente internacional muito interessante.

Nacionalidade dos estudantes
Alemã 13%
Italiana 12%
Suíça 12%
Inglesa 11%
Holandesa 10%
Sul Coreana 8%
Russa 7%
Outras* 6%
Chinesa 5%
* 57 nacionalidades

Idade dos estudantes
16 - 19 / 20%
20 - 24 / 30%
25 - 29 / 17%
30 - 34 / 11%
35 - 39 / 7%
40 - 49 / 5%
50 e mais / 8%

Japonesa 4%
Americana 3%
Belga 2%
Francesa 2%
Checa 1%
Sueca 1%
Austríaca 1%
Irlandesa 1%
Brasileira 1%

CURSOS DE ESPANHOL
Espanhol Geral
Espanhol para Negócios
Programa para Jovens
Preparação Acadêmica
Preparação para Provas
Espanhol e Vela
Grupos
Trabalhar e Estudar
Programa para Famílias

NOSSAS ACOMODAÇÕES
Nos encarregamos da sua
acomodação. Você poderá
escolher entre morar com
uma família espanhola,
morar em um apartamento
com outros estudantes,
morar em um estúdio
sozinho, ou morar na
residência estudantil.
Consideramos essencial
que você esteja satisfeito
com a sua acomodação. Por
isso, damos uma particular
importância em garantir
que a hospedagem que
oferecemos seja de boa
qualidade.

Que tipo de
acomodação nossos
estudantes escolhem?

Sem
acomodação Apartamento
23%
compartilhado
31%
Residência
Estúdio
13%
3%
Casa de família
30%

PROGRAMA CULTURAL
O programa de atividades e excursões te ajudará
a descobrir a cultura espanhola, bem como outros
aspectos da língua e da nossa cidade. É o complemento
perfeito para os cursos porque te oferece a oportunidade
de praticar o idioma em situações do dia-a-dia de quem
mora na Espanha.
Organizamos muitas atividades todos os meses, sendo
a maioria gratuita (há pelo menos quatro atividades por
semana totalmente gratuitas) e algumas outras pagas,
mas a preços bem acessíveis.

Valência
Uma cidade muito espanhola.
Uma cidade histórica.

Ambiente
mediterrâneo

Mais de 300 dias de sol por ano.
Praias fantásticas.
Gente aberta e agradável.
Arquitetura moderna da Cidade das Artes e das Ciências.
Uma cidade verde com muitos parques.
Gastronomia mediterrânea.
Uma cidade ativa, sede de muitos eventos.
Uma cidade segura.

Nossa Experiência

Carolina
Atra
Estive na Españolé Ih Valencia por 6 meses e só tenho boas recordações dessa
época. Estudei espanhol e fiz um estágio
no escritório da própria escola. Tudo isso
me ajudou a ganhar confiança com o idioma e me fez não só aprender, mas também
vivenciar o dia-a-dia espanhol e os costumes dessa cultura. Todos os professores e a
equipe administrativa da escola sempre se
mostraram muito solícitos e contribuíram
para que a minha experiência fosse maravilhosa.
Fiz amigos de diversos países e tenho certeza de que vou levar eles sempre na memória
com muito carinho. As atividades propostas pela escola são ótimas para conhecer
mais pessoas e para se integrar de forma
efetiva. Valem muito a pena! Você não se
arrependerá se vier estudar na Españolé Ih
Valencia.

Alexia
Fernandes
Estudar na Españolé Ih Valencia mudou
a minha vida. A escola está muito bem
estruturada e os professores são muito
simpáticos e estão sempre dispostos a tirar
dúvidas. Além disso, procuram diferentes
métodos de ensino, para garantir que a
aula não seja monótona.
O material didático traz temas diferentes
a cada semana, o que desperta mais o interesse por estudar e conhecer a cultura e
a língua, tanto local como a dos seus companheiros de classe. Há atividades semanais que incluem passeios, aulas de culinária
local, oficinas de inglês/espanhol entre
outras coisas, e tudo isso faz você se sentir
em casa mesmo estando em outro país. Eu
estudei em Españolé durante 6 meses, adorei a experiência e tenho certeza que será
única para você também.”

Letícia
Mendes
A escola apresenta uma infraestrutura
ótima. As salas e materiais são de ótima
qualidade. Mas, o que mais me agradou foram os professores, que dão uma atenção
especial a cada aluno. Se preocupam em
sanar ao máximo as duvidas que aparecem
durante a aula e ainda por cima nos dão
uma aula de cultura, geografia e história
da Espanha! Queria agradecer aos professores com quem tive aula no pouco tempo
que passei pela escola.
Além dos professores, a escola apresenta
um time super bacana, que organiza eventos, passeios e várias outras atividades
para que os alunos possam se integrar à
cidade e aos costumes locais.
Espero que disfrutem tanto como eu pude
desfrutar! E aproveitem ao máximo tudo
que a escola oferece!
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