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Basiscursus Spaans (Externe minor)
(Spaans) Instituto Cervantes
Instituto Cervantes heeft speciaal voor ITV hogeschool een Basiscursus
ontwikkeld voor degenen die nog geen of niet voldoende Spaans beheersen om
in jaar 1 van de opleiding Vertaler Spaans te starten.
Deze intensieve cursus wordt gegeven door een native speaker van het Spaans,
die u de basisbeginselen van het Spaans leert. De belangrijkste grammaticale
onderwerpen worden behandeld, en er is ook aandacht voor spreken, luisteren,
lezen en schrijven.
Naast de lessen heeft u toegang tot de AVE (niveau A), het virtuele klaslokaal
van Cervantes. Daar kunt u extra oefeningen en ander aanvullend materiaal
vinden. U krijgt bovendien een gratis bibliotheekpas van de Cervantesbibliotheek; deze is geldig tot een maand na het einde van de cursus.
Als u de tussentijdse toetsen en het eindtentamen met goed gevolg aflegt, krijgt
u een certificaat. Met dat certificaat heeft u toegang tot het eerste jaar van de
opleiding Vertaler Spaans bij ITV hogeschool.
Eindniveau cursus: A2/B1-niveau ERK
Dit betekent dat u na de cursus zinnen en veelvoorkomende uitdrukkingen in
dagelijkse situaties kunt begrijpen (bijvoorbeeld informatie over uzelf en
familie, boodschappen doen, werk). Verder kunt u zich redden in veel
alledaagse situaties.
U kunt voorts in eenvoudige termen aspecten van uw achtergrond, uw
onmiddellijke omgeving en uw onmiddellijke behoeften beschrijven en een
eenvoudige tekst produceren over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen.
Daarnaast heeft u basiskennis van de belangrijkste grammaticale onderwerpen.
Tentamen, tussentijdse toetsing (continuous assessment).
Campus Sur, libro del alumno, NIVEL MCER: A1, A2, B1. Uitg. Difusión.
ISBN: 9788416347797
Gramática básica del estudiante de español, R. Alonso Raya e.a. Uitg. Difusión
Geen
Locatie: Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht
Docent: Cristina Irún
Data, tijden:
ca. tweewekelijks op 15 donderdagavonden van 18.30-21.50 uur:
20 september 2018,
4 en 18 oktober 2018;
8 en 22 november 2018;
6 en 20 december 2018;
10 en 24 januari 2019;
7 en 21 februari 2019;
7 en 21 maart 2019;
4 en 18 april 2019.
Gemiddelde studielast: ca. 10 à 15 uur per week
Aantal EC: 15
Kosten minor: afhankelijk van aantal cursisten.
1 cursist € 1632;
2 cursisten € 1428;
3 cursisten 1224;
4-5 cursisten € 1148;
6-7 cursisten € 995;
8 of meer cursisten € 867.
Zowel ITV-studenten die de basiscursus als minor willen volgen als kandidaten
die de cursus ter voorbereiding op de opleiding willen doen: uiterlijk 5
september 2018 via spaans.itv@gmail.com onder vermelding van uw naam, emailadres en telefoonnummer. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding en
na 5 september 2018 neemt Instituto Cervantes contact met u op en wikkelt de
verdere aanmelding met u af.

