CURS D’INTENSIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
Grau de Traducció i Interpretació
Alemany i Francès
Aquells alumnes de nou ingrés de llengua B
Alemany o llengua B Francès que tinguen un nivell molt
baix de la seua llengua B poden, si ho desitgen, matricularse del Curs d'Intensificació Lingüística - Alemany o Francès
que ofereix la UA per tal d'ajudar-los a aconseguir el nivell
necessari per a cursar el Grau de Traducció i Interpretació.
Aquest curs serà totalment intensiu i se celebrarà del 14 de
setembre al 11 d'octubre de 2018, durant 20 dies hàbils a
raó de 3 hores diàries, de 9-12 h. o d'11-14 h., durant 20
dies hàbils seguits només començar el curs perquè
interferisca el menys possible amb el grau.
El curs començarà des de zero en quant a coneixements de la
llengua B i tractarà de concloure el més a prop possible d'un
nivell A2. S'intentarà que els grups tinguen un màxim de 15 alumnes, que s'acceptaran per ordre
d'inscripció.
El preu total del curs és de 285 euros. En el moment de la matrícula l'alumne haurà de pagar
160 euros, dels quals se li retornaran 100 en cas d'aprovar el curs, per la qual cosa l'alumne que
supere el curs pagarà finalment només 60 euros. La resta del cost del curs procedirà de diferents
subvencions del Rectorat de la Universitat d'Alacant, dels departaments amb docència en el Grau i de
la Facultat de Filosofia i Lletres.
El termini d'inscripció s'estén des del 19 de juliol fins al 12 de setembre de 2018 i el formulari
corresponent es troba disponible en: http://web.csidiomas.ua.es/aulas/facultad-letras/inscripcion.asp
Un bon aprofitament d'aquests cursos ajudarà a
l'alumnat amb molt baix nivell de llengua B a seguir
millor els cursos del Grau. No obstant açò, és molt
important ser conscient que si el nivell de partida de
l'alumne és nul o molt baix, aquest curs no serà
suficient per si mateix per a aconseguir el nivell
mínim. A més, s'ha de tenir sempre en consideració
que en el Grau no es pot començar a ensenyar
llengua B des de zero i a un ritme normal d'escola
d'idiomes. Açò significa que l'alumne amb un nivell
de partida molt baix en la seua llengua B haurà de
fer, a més d'aquest curs, i en qualsevol cas, un
important sobre-esforç individual a part de les
classes per a aconseguir el nivell necessari al llarg
del primer any de carrera

