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Nossa metodologia de ensino de 
espanhol para estrangeiros está baseada 
num enfoque comunicativo. Com este 
curso pretende-se que o estudante seja 
capaz de desenvolver-se de forma 
autónoma em sua aprendizagem. Nosso 
objectivo é socializar e integrar aos 
alunos, motivar para a aprendizagem em 
general e a aprendizagem linguística de 
maneira especial, fazer que entendam 
que a língua de acolhida é seu vínculo 
principal com o contexto próximo, 
minimizar o choque cultural.

A metodologia do ensino levado a cabo 
desde nosso centro baseia-se 
principalmente na prática da língua, 
desenvolvendo em profundidade e de 
modo sistémico suas quatro funções 
principais: entendimento, conversa, 
leitura e escritura.

Uma atenção particular vem dedicada à 
conversa, para permitir ao aluno a 
aquisição imediata de uma segurança 
necessária na expressão e comunicação 
na língua espanhola.

Trabalhamos com actividades lúdicas e 
participativas que desenvolvem no aluno 
as destrezas comunicativas e a 
concorrência pluricultural da 
aprendizagem de idiomas.

Trata-se de um método com propostas 
inovadoras e originais, que responde às 
necessidades dos professores ELE de 
aproveitar a suas classes um maior 
dinamismo e frescura de conteúdos.

Os temas contam com a ajuda de 
ferramentas igualmente motivadoras que 
apoiam e fomentam a integração e 
empatia do aluno com seu processo de 
aprendizagem.

Tanto os níveis A1, A2 como o nível B1 
estabelecidos pelo Marco comum 
europeu de referência (MCER) se ajustam 
aos conteúdos propostos no plano 
curricular do Instituto Cervantes.

Calendário
A programação do curso, resumida na tabela, mostra de forma detalhada 

o planejamento diário. Além das actividades estritamente académicas, 
desenharam-se outras actividades de lazer e tempo livre que permitem 

desfrutar do meio, a cultura e a gastronomia.

Programação semanal

opção A

opção B

Curso intensivo de 25 horas de formação
+ 25 horas de imersão linguística,

+ Uma visita cultural

Curso intensivo de 50 horas de formação
+ 50 horas de imersão linguística,

+ Duas visitas culturais

14
días

7
días

Programa docente

Segunda- feira      Terça- feira        Quarta- feira       Quinta- feira        Sexta- feira             Sábado              Dómingo

8:00

9:00

11:00

11:15

13:30

14:00

17:00

17:30

21:00

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar

Pequeno-almoço

Visitas
culturais
Cidades
Património
da
Humanidade

jantar

Pequeno-almoço

Formação
-Compreensão
-Gramática

pausa

Formação
-Conversa

almoço

descanso

lanche

Actividades de 
imersão
linguística

jantar
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Este curso inclui
 

Traslados desde e ao 
aeroporto de Madrid ou 
Sevilla

Estadia (habitações 
duplas) e pensão 
completa

Espaço coworking, 
disponibilidade de Wi-Fi, 
equipas informáticas etc

Metodologia formativa de 
grupos reduzidos 
(máximo 10 alunos por 
grupo)

Níveis A1, A2, B1 e B1 
Plus

Matricula e material 
didáctico incluído no 
preço

Actividades de imersão 
linguística:

Viagens culturais às 
cidades património da 
humanidade e às 
principais zonas 
turísticas de extremadura

Programas de 
actividades de lazer e 
tempo livre, integração 
nas actividades da 
localidade de Casar de 
Cáceres. (ateliês de 
gastronomia, artesanato 
etc)

Certificado de 
aproveitamento.
Preparação para a 
obtenção do DELE
(Diploma de Espanhol 
como Língua 
Estrangeira)

Metodología

A metodologia utilizada faz bater o pé nos 
aspectos comunicativos e tem como 
objectivo principal que os alunos utilizem o 
idioma de uma forma eficaz em diversas 
situações, tanto do âmbito quotidiano 
como familiar e profissional. Nossa 
metodologia de imersão linguística e 
convivência diária nas actividades de 
lazer garante uma aprendizagem óptima.

Imersão

A imersão linguística faz possível que os 
alunos aumentem sua concorrência no uso 
da língua espanhola mediante seu estudo, 
conhecimento e posta em prática 
enquanto interactuam com o ambiente. 
Deste modo, as actividades programadas 
fora do aula adquirem uma importância 
essencial para a fase prática do processo 
formativo, afundando na cultura, costumes 
e expressões mais frequentes.

Viagens

A localidade de Casar de Cáceres está 
situada num enclave geográfico 
estratégico: a 10 kms. da cidade de 
Cáceres (declarada Património da 
Humanidade) e muito próxima à cidade de 
Mérida (também declarada Património de 
Humanidade). 

La Comarca de la Vera é um território 
histórico de fronteira, mas sobretudo é 
uma viagem à natureza do Norte de 
Cáceres, em Extremadura, onde 
contemplar através de rotas e caminhos 
alguma das gargantas mais célebres  da 
Península formadas pelo rio Tiétar. A visita 
a seus povos típicos e tradicionais junto 
com a visita ao mosterio de Yuste e ao 
cemitério alemão obrigam ao viajante a 
jogar a vista para atrás no tempo, em 
concreto à época de Carlos I, o Imperador 
europeu.

O programa de visitas faz possível 
conhecer meios culturais diferentes que 
constituem o valor acrescentado do 
processo académico.

Se queres 
perfeccionar teu 
espanhol 
oferecemos-te a 
possibilidade de 
melhora-lho e 
ampliar em nosso 
Centro 
Internacional de 
língua e cultura 
espanhola de 
Casar de Cáceres, 
no Sudoeste de 
Espanha.

Que ofrecemos
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Asociación de Universidades
Populares de Extremadura

Edificio CREOFONTE
C/Plaza de Toros  s/n. 10190
Casar de Cáceres
Cáceres (España)

Tlf .: +34924207109 
        +34924259615

email : aupex@aupex.org
www.aupex.org

Badajoz

Mérida

Cáceres

Casar de Cáceres

Yuste

Nosso centro de formação está situado na localidade de Casar de 
Cáceres (Cáceres). Localizado num meio singular e acolhedor, com uma 
localização capaz de harmonizar espaço rural e inovação tecnológica, 
converte-se num lugar de reunião e de convivência que permite um 
processo aberto de ensino contínua e participativa.

As instalações do Centro, estruturadas em torno do Edifício de formação, 
o Edifício social e o Edifício dormitório, contam com um amplo e completo 
equipamento tecnológico, bem como com zonas pensadas para a 
aprendizagem aberta e a experimentação.

Sua cercania a instalações desportivas e de lazer permitem 
complementar as actividades do curso.

a centro 
internacional
de língua 
e cultura 
espanhola
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