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GRANADA
Mountain and coast | Culture and tradition

KÜLTÜREL VE EĞITICI ETKINLIKLER ILE GEZILER
Cultural and leisure activities
IMSOL Granada v öğrencilere dil kurslarının yanında çok çeşitli etkinlikler
sunar. Günlük etkinlik programı sadece İspanyolca öğrenmeyi
kolaylaştırmaz , İspanyada ki gerçek yaşamı, İspanyol kültürünü tanıyarak
günlük konuşma pratiği sağlar. Bu program hafta sonları çeşitli geziler ile
tamamlanır. IMSOL Granada her hafta 5 etkinlik düzenler. Her gün değişik
bir etkinlik vardır. Bunlardan bazıları :

Granada, Güneydoğu Endülüste 280.000 nüfuslu bir şehirdir. Şehrin coğrafi
konumu çok önemli olup Avrupanın en önemli kış sporları ve kayak
merkezlerinden biri olan Sierra Nevada ( 3.480 m ) nın şehir merkezine
uzaklığı sadece 30 km. dir.

• Kültürel geziler: Tarihi semtler ve merkezlere geziler.

Granada yine turizm cenneti Costa Tropikal sahiline uzaklığı 75 km.dir.
Şehrin karakteri bir çok kültürün karışımından gelmektedir.

• Ziyaretler: Alhambra sarayı, Capilla Real, Bilim Parkı vs.

- Magribi şehri Granada: Katolik kralların fethine kadar İber yarımadısının
en son Müslüman krallığı Granadadır. Bu kültürün izleri günümüze kadar
gelmekte olup en önemlileri; dünyanın birkaç harikasından biri olan
Alhambra Sarayı, Albaicin semtidir. Günümüzde hala şehrin caddelerinde,
sokaklarında, evlerinde Müslüman kralların izleri sihirli romantizmiyle
sürmektedir.

• Sosyal aktiviteler: Müzik çalışması, tarih, literatür ve güncel konular
ile ilgili etkinlikler, cinema, tapas rotası, dünya mutfağı gecesi.
Program hafta sonu gezileri ile tamamlanır. Hafta sonları ise Endülüs'ün
Sevilla, Cordoba gibi ünlü şehirlerine, Alpujarra gibi ünlü kasaba ve
köylerine geziler düzenlenerek İspanyol kültürü öğretilir.

- Rönesans şehri Granada: Granada da, İspanyol sanatının önemli
eserlerinden olan, XV yüzyıldan kalma ve bu dönemin stilini taşıyan bir
çok eser bulunmaktadır.
- Flamenco şehri Granada: Granada da bulunan Sacromonte semtinde nüfusun çoğunlunu İspanyol çingeleri oluşturmaktadır.
Dünyaca ünla Flamenco şarkıcıları, dansçıları ve gitarcıları bu semtten çıkarak Flamenco'yu tüm dünyada tanınır hale
getirmişlerdir. Bu semt şehrin bir tepesinde bulunmakta olup içinde bulunan mağara evler dünyaca ünlüdür.

• Seviye tespit sınavı
• Okulun ilk günü tüm ihtiyaçlarınız hakkında

ÜCRETSIZ SERVISLER

bilgileri içeren özel imsol dosyası
• Kurs bitiminde bitirme sertifikası
• Her hafta ekstra gramer sınıfı. Gramer derslerinde
anlaşılamayan konuları pekiştirmek için ücretsiz
ek dersler.
• Kütüphaneden kitap ödünç alma servisi
• Kütüphaneden DVD ve Video ödünç alma servisi
• İnternet erişimi
• Bütün okulda kablosuz internet erişimi
 Imsol öğrenci kartınızla Granada ’da değişik yerlerde
indirim sahibisiziniz. (dükkanlar, restaurantlar vd.
Listeyi imsoldosyasının içinde bulacaksınız)

KONAKLAMA
- Bir üniversite şehri Granada: İspanyanın en önemli ve eski üniversitelerinden biri Granada'dır. Yaklaşık 60.000 öğrenci
nüfusu şehri çok önemli bir üniversite şehrine dönüştürmüştür. Bu hoş atmosferdeki mücevher gibi caddeler, sayısız tapas
barlar, publar ile gerçek İspanya atmosferi Granadadır.
- Kültür şehri Granada: Granada festivalleri, konserleri, tiyatro ve sayısız kültür etkinlikleri ile İspanya'nın en önemli kültür
şehirlerinden birisidir. Bu etkinliklerin en önemlileri; Semana Santa ve Corpus Festivali, Dünyaca ünlü Haziran Müzik ve Dans
Festivali, Sonbahar Caz festivali, İlkbahar Tiyatro festivali, ve benzeri sayısız, klasik müzik, pop müzik, rock müzik festivalleri
tüm sene boyunca devam etmektedir.
Granada yine bir kış sporları şehri olup, Sierra Nevada Kayak Merkezinin şehre uzaklığı sadece 36 km.dir. Bütün bu kültürel ve
sportif faaliyetler ile şehir İspanyanın en önemli turistik merkezlerinden biridir.

Always nearby options to school
Sizin istekleriniz dogrultusunda konaklamanizi ayarlayabiliriz. Siz Ispanya' ya
ulastiginizda sizin istediginiz sekilde bir konaklama ( en az orta seviyede) hazir
olarak bekleyecektir. Çarşaf getirmenize gerek yoktur. Ancak kendi havlularınızı
ve kişisel hijyeniniz için gerekli özel eşyalarınızı getirmeniz gereklidir.
Konakladığınız yer ile okul arası yürüyerek ortalama 15 dakikadır. Aşağıdaki
seçeneklere bir göz atalım. . Aşağıdaki seçeneklere bir göz atalım:
Ögrenciler ile paylasilan daireler
Bu daireler tamamen mobilyali ve beyaz esyalidir. Yatak odalarinda; yatak, gardrop,
çalisma masasi ve sandalye vardir. Ortak kullanim alanlari:
- Salonda televizyon ve uygun mobilya vardir.

Toplu taşima

Turizm danişma

- Mutfakta firin, buzdolabi ve çamasir makinasi vardir.
- Banyo.

Aile yaninda konaklama
Yarim pansiyon ( iki ögün yemek: kahvalti, öglen veya aksam yemegi), Tam pansiyon
( üç ögün yemek : kahvalti, öglen ve aksam yemegi), çift kisilik veya tek kisilik oda,
haftalik giysilerinizin Yikanmasini da kapsar. Bize bu konuda alerjilerinizi, sigara içip
içmediginizi, evcil hayvan isteyip istemediginizi ve diger tüm kisisel taleplerinizi
yazili olarak bildirmeniz gerekir.

Hotel , Hostel veya özel dairelerde rezervasyon

www.transportesrober.com

www.granadatur.com

Siz eger isterseniz Imsol bu seçenekte konaklama rezervasyonunuzu sizin
talepleriniz ve ihtiyaçlariniz dogrultusunda gerçeklestirir.

Handy!

GENÇLER IÇIN KURSLAR

IMSOL GRANADA

Aimed at students between 13 and 17 years old.

Your Spanish language school in the center of Granada

13-17 yas arasindaki gençler için hazirlanmis kurslardir. Yaz aylari için tarihleri belirli olarak hazirlanmistir.
Bu paket program sunlari kapsar:
• Ispanyolca Kursu: 2,3,4 haftalik ve günde 4 ders.
• Konaklama: Aile yaninda, çift kisilik oda, tam pansiyon, ders baslangicindan bir ön ceki Pazar günü varis,
ders bitiminden bir sonraki cumartesi ise çikistir. Eger farkli tarihlerde gelinirse günlük fark alinir.
• Günlük kültürel aktiviteler ve bos zamanlar.
• Kalinacak hafta sayisina göre 1,2 veya 3 defa günlük geziler.

IMSOL Granada 1992 yılında Granada'nın güzel semti Alhambranın saygın ortamında kuruldu. Granada'nın çok
özel bir coğrafi konumu vardır. Sierra Nevada doğal kayak merkezine 30 dakika, Costa Tropical plajına 1 saatlik
konumdadır.
Okul şehrin merkezinde El Realejo semtindedir. Yürüyerek 5 dakika da Puerta Real, La Catedral, Gran Via de
Colon, tiyatrolar, hoteller, restoranlar ve dükkanlara ulaşabilirsiniz. Bizim merkezimizde, Granada 'nın sakin ve
huzurlu ortamında kolay ve rahat bir şekilde İspanyolca öğreneceksiniz.
IMSOL GRANADA ( Cervantes Enstitüsü tarafından tavsiye edilmektedir) İspanyolca eğitimi için özel olarak düzenlenmiş,
klimalı, TV, video, DVD, ses düzeni, CD vd. ekipmanlar ile en fazla 8 kişilik sınıflarda, bir aile ortamında ve en doğal biçimde
İspanyolca öğrenebilirsiniz.

• Granada havaalindan transfer - Granada'da konaklama - Havaalani Granada.
• Gençlerin güvenligi ve disiplini için asagidaki konularda görevlendirilmis özel
rehber ögretmenler vardir:
Gece eve dönüs saatlerini kontrol etmek.
Derslere katilim.
Aktivitelere katilim. Kendileri için hazirlanan tüm programlara katilimlari
zorunludur.
Ögrencilerin tüm dilek ve sikayetleri (okul, konaklama veya kisisel problemleri
veya taleplerine iliskin) ni ihtiyaçlari oldugu anda derhal bildirebilmesi ve
çözümlenmesi için bir referans noktasidir.
Görevli rehber ögretmenin cep telefonu, 24 saat boyunca ögrencilerin tüm acil
ihtiyaçlarini ve sorunlari bildirebilmesi için açiktir.
Ögrencilerden her biri konaklama süresi boyunca düzenli olarak her gün belirli
araliklarla rehber ögretmen ile konusur ve kontrol edilir. Her ögrenci her gün en az bir
defa okulda rehber ögretmeni görmek ve konusmak ile zorunludur.
Kurs bitiminde kendilerine bir katilim sertifikasi verilir. Bunun için derslerin %85'nine katilmis olmak gerekir. Seviyeler: Hepsi.
Baslangiç tarihleri: 11 Haziran’dan 20 Ağustos’a kadar (bu iki tarih de dahil). Minimum katilim süresi: 2hafta.

IMSOL GRANADA'NIN BILGILERI

ISPANYOLCA ÖGRETMENLERI IÇIN ELE KURSLARI

Contact us for detailed information

Aimed at teachers of Spanish or students who want to become teachers.
Öğretmen eğitim kursu haftada 20 dersten oluşan 2 haftalık bir kurstur ve yeterli seviyede İspanyolca bilen öğretmenler ile
diğer seviyelerde İspanyolca bilen öğretmenler ve öğretmen olmak isteyen öğrenciler içindir. Katilimcinin ihtiyacina göre üç
opsiyondan biri seçilebilir:

A Seçeneği

C Seçeneği

B Seçeneği

Orta seviyede İspanyolca bilgisi olan
ve metodolojiden çok gramer bilgisini
geliştirmek isteyen öğretmenler
içindir. Bu kurs özellikle İlköğretim
öğretmenleri için ilgi çekici olabilir:

Ya b a n c ı d i l o l a r a k İ s p a n y o l c a
öğretmeni olmak isteyen ve İspanyolca
bilgilerini ve öğretme yöntemler
konusundaki deneyimlerini artırmak
isteyen öğrenciler içindir:

Ders dağılımı: 1 ve 2. dersler: M1
3.ders: M3 4. ders: M4

Derslerin dağılımı: 1. ders: M1 2.
ders: M2 3.ders:M3 4.ders: M4

Sirket ismi: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Adres: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Spain)
Phone numbers: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

İleri derecede İspanyolca bilgisi olan ve
dolayısıyla gramer derslerine ihtiyaç
duymayan İspanyoca öğretmenleri içindir. Bu
kurs edindikleri öğretme yöntemlerinin
çeşitliliği ile İspanyol kültürü ve gelenekleri
konusundaki bilgilerini artırmak isteyenler
içindir.
Derslerin dağılımı: 1. ve 2. ders: M2 3.ders:
M3 4. ders: M4

*Dersler
M1: Seviyeye göre toplu İspanyolca gramer dersleri.
M2: Yabancı bir dil olarak İspanyolca Metodolojisi: teknikler, kaynaklar, sınıf idaresi. Grup ve öğretmen eğitmeni
tarafından sonradan incelenip değerlendirilecek olan videoya kaydedilmiş dersler.
M3: İspanyol kültürüne ilişkin genel konular ( edebiyat, tarih, gelenekler...).
M4: İspanyayı ilgilendiren genel konular hakkında öğretmenin danışman olarak rol alacağı sohbet /konusma ve
yuvarlak masa aktiviteleri.

Asgari Seviye: Seçenek A: B1; Seçenek B: B2; Seçenek C: C1 Başlangıç Tarihleri: her pazartesi.

________________________________________________
1 Ocak 1992 de kuruldu.
Granada Ticaret Odasi'na Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº Gr3554.
Numarasi ile kayit olmustur.
______________________________________________
Director: Javier Torres javier@inmsol.com
Sekretarya ve danısma: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Öğretmenler: Maravillas Jiménez
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera

KURSLARIMIZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KURSLAR

Classes taught in Spanish from the first day, at all levels

All the skills are covered : listening, reading, speaking and writing

 Imsol'de her pazartesi bütün seviyeler için kurslar başlar.
 Her bir ders saati 45 dakikadır. Başka hiçbir dilin yardımı olmaksızın eğitim dili






tamamen İspanyolcadır. Her flamenco dersinin 60 dakikalık ders surest vardır.
Dersler pazartesinden cumaya kadardır. (Bayram ve resmi tatil günleri hariç).
Ders saatleri sabah, öğlen veya öğleden sonra olabilir.
Her sınıf için maksimum öğrenci sayısı 8 dir.
Kursa başlamadan önce her öğrenciye seviye tespit sınavı yapılır.
Derslerde kullanılacak tüm malzemeler okul tarafından öğrenciye temin edilir.
Bunun için derslerin %85'nine katilmis olmak gerekir.

V.

Tum Ispanyolca ogreten ozel okullar gibi, Instituto Mediterráneo Sol de Convenio de la Enseñanza no Reglada kurallarini tasir, Instituto Mediterráneo
Sol'un kurs sonunda verdigi katilim sertifikasi sadece bizim okulumuza özgu olup baskaca hicbir okul veya organizma ile ilgisi yoktur. Okulumuz, Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía'ya veya baskaca hicbir resmi kuruluşa bagli degildir. Katilim sertifikalarinda yazan seviyeler, kurslarimizda
ki eğitim programi, Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje de Lenguas ve Plan Curricular del Instituto Cervantes'e uygundur.

YÖNTEM
Developing a direct, situational and communicative method
Imsol'de eğitim, başka hiçbir dilin yardımı olmadan tamamen İspanyolca olarak yapılır. Eğitim
sırasında direk ve somut iletişim yöntemi kullanılır. Konu ve kavram arasında bir ortaklık bulunarak
kelime kelime uygun İspanyolca karşılığı anlatılır. Kelime ve gramer bir metnin yardımıyla
anlatılarak öğretilir. Sürekli bir vurgulama ile öğrencinin yazım ve sözlü derse katılımı sağlanır.
Değişik gramer yapıları ile ilgili alıştırmalar yapılır, düzenli ve düzensiz fiiller, fonatik ve telaffuz ile
okuma parçaları dikte ettirilerek öğrencinin anlaması sağlanır, öğretmen eşliğinde serbest veya
yönetilen konuşma dersleri verilir. Tüm bu derslerde öğrencilerin yanlışları öğretmenler tarafından
gösterilerek düzeltilir ve dili nasıl kullanılacağı öğrenciye anlatılır.
IMSOL, öğrencilere ilk gününde kendi özel geliştirdiği seviye tespit sınavını uygulayarak her bir yeni
öğrencisinin seviyesini tespit eder. Sınavdan geçen her bir öğrenci, kendi seviyesine uygun bir gramer
ve konuşma sınıfına yerleştirilir.
Gruplar her hafta Salı gününe kadar kapanmaz. Grupların ne zaman ve nasıl değişeceği ihtimallere.
Göre eğitim müdürünün onayı ile belirlenir.

ÖĞRETMENLER
Highly qualified professionals
Eğitim IMSOL' de, çok deneyimli, dinamik ve tamamı üniversite diplomasına sahip öğretmenler
tarafından yapılır. Bu eğitim metodu yabancılara İspanyolca öğretmek amacıyla uzman ekibimiz
tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Bütün öğretmenlerimiz ispanyoldur.

İSPANYOLCA YETERLİLİK SINAVI D.E.L.E.
Issued by the Cervantes Institute
Yabancılar için İspanyolca yeterlilik diploması (DELE), İspanyol diline hakimiyet derecesine göre İspanyol Eğitim ve Bilim
Bakanlığı adına Cervantes Enstitüleri tarafından verilir.
IMSOL de Dele diploması sınavlarına hazırlık kursları vardır. Bu kurslarda 4 ana sınıfta sınava hazırlık yapılır.Bunlar: - Dinlenilen
metni anlama - Sözlü anlatım- Okunan metni anlama - Dili kullanım Yazım. Bu kurs öğrencilerin bu sınavlardaki sorulara
alışması için programlanmıştır. İmsol, Öğrencisini istediği DELE seviyesinde olması için hazırlar. Aksi bir durumda okul öğrenci
için en uygun seviyeyi belirler ve hazırlar.
Kurs fiyatı sınav harcını kapsamaz. Ancak okul, öğrencinin tüm kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir, sınav yeri ve saati hakkında
bilgileri verir. Okulumuz FEDELE üyesidir ve Granada da Cervantes Enstitüsü adına sınavları gerçekleştirir.
Seviyeler: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Başlangıç tarihi: Bütün yıl boyunca her pazartesi. Minimum süre: 1 hafta.

SEVIYELER

YETISKINLER IÇIN KURSLAR

Bizim kurslarımız, Marco Comun Europeo de Referencia para el Aprendızaje de las Lenguas
sistemine göre ayarlanmış 6 seviyeden oluşmaktadır. Bunlar:

For students aged +50
50 yas ve üzerindeki Ispanyolca ögrenmek isteyen veya akica hale getirmek isteyen
yetiskinler için hazirlanmis kurslardir. Günde 2 ders olarak hazirlanmistir. Dersler daha rahat
bir ortamda, ögrencilerin daha çok derse katilimi saglanarak yapilir. Ögrencilerin gerçek
hayattaki ihtiyaçlarina yönelik bir program hazirlanir.
Seviyeler: Hepsi. Başlangıç tarihi: Bütün yıl boyunca her pazartesi. Minimum süre: 1 hafta.

AILELER İÇIN İSPANYOLCA
IMSOL Aileler için ( özellikle küçük çocukları olan aileler için ) bir anaokulunun işbirliğiyle İspanyolca
programı hazırlamıştır. Imsol İspanyolca öğrenmek isteyen ebeveynler için çocuklarını emin ellere
güvenle bırakabilecekleri, çocukların ise aynı yaştaki ispanyol çocuklar ile vakit geçireceği bu programı
özenle hazırlamıştır.

KURSLARIMIZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KURSLAR

Classes taught in Spanish from the first day, at all levels

All the skills are covered : listening, reading, speaking and writing
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tamamen İspanyolcadır. Her flamenco dersinin 60 dakikalık ders surest vardır.
Dersler pazartesinden cumaya kadardır. (Bayram ve resmi tatil günleri hariç).
Ders saatleri sabah, öğlen veya öğleden sonra olabilir.
Her sınıf için maksimum öğrenci sayısı 8 dir.
Kursa başlamadan önce her öğrenciye seviye tespit sınavı yapılır.
Derslerde kullanılacak tüm malzemeler okul tarafından öğrenciye temin edilir.
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Tum Ispanyolca ogreten ozel okullar gibi, Instituto Mediterráneo Sol de Convenio de la Enseñanza no Reglada kurallarini tasir, Instituto Mediterráneo
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Imsol'de eğitim, başka hiçbir dilin yardımı olmadan tamamen İspanyolca olarak yapılır. Eğitim
sırasında direk ve somut iletişim yöntemi kullanılır. Konu ve kavram arasında bir ortaklık bulunarak
kelime kelime uygun İspanyolca karşılığı anlatılır. Kelime ve gramer bir metnin yardımıyla
anlatılarak öğretilir. Sürekli bir vurgulama ile öğrencinin yazım ve sözlü derse katılımı sağlanır.
Değişik gramer yapıları ile ilgili alıştırmalar yapılır, düzenli ve düzensiz fiiller, fonatik ve telaffuz ile
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yönetilen konuşma dersleri verilir. Tüm bu derslerde öğrencilerin yanlışları öğretmenler tarafından
gösterilerek düzeltilir ve dili nasıl kullanılacağı öğrenciye anlatılır.
IMSOL, öğrencilere ilk gününde kendi özel geliştirdiği seviye tespit sınavını uygulayarak her bir yeni
öğrencisinin seviyesini tespit eder. Sınavdan geçen her bir öğrenci, kendi seviyesine uygun bir gramer
ve konuşma sınıfına yerleştirilir.
Gruplar her hafta Salı gününe kadar kapanmaz. Grupların ne zaman ve nasıl değişeceği ihtimallere.
Göre eğitim müdürünün onayı ile belirlenir.

ÖĞRETMENLER
Highly qualified professionals
Eğitim IMSOL' de, çok deneyimli, dinamik ve tamamı üniversite diplomasına sahip öğretmenler
tarafından yapılır. Bu eğitim metodu yabancılara İspanyolca öğretmek amacıyla uzman ekibimiz
tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Bütün öğretmenlerimiz ispanyoldur.

İSPANYOLCA YETERLİLİK SINAVI D.E.L.E.
Issued by the Cervantes Institute
Yabancılar için İspanyolca yeterlilik diploması (DELE), İspanyol diline hakimiyet derecesine göre İspanyol Eğitim ve Bilim
Bakanlığı adına Cervantes Enstitüleri tarafından verilir.
IMSOL de Dele diploması sınavlarına hazırlık kursları vardır. Bu kurslarda 4 ana sınıfta sınava hazırlık yapılır.Bunlar: - Dinlenilen
metni anlama - Sözlü anlatım- Okunan metni anlama - Dili kullanım Yazım. Bu kurs öğrencilerin bu sınavlardaki sorulara
alışması için programlanmıştır. İmsol, Öğrencisini istediği DELE seviyesinde olması için hazırlar. Aksi bir durumda okul öğrenci
için en uygun seviyeyi belirler ve hazırlar.
Kurs fiyatı sınav harcını kapsamaz. Ancak okul, öğrencinin tüm kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir, sınav yeri ve saati hakkında
bilgileri verir. Okulumuz FEDELE üyesidir ve Granada da Cervantes Enstitüsü adına sınavları gerçekleştirir.
Seviyeler: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Başlangıç tarihi: Bütün yıl boyunca her pazartesi. Minimum süre: 1 hafta.

SEVIYELER

YETISKINLER IÇIN KURSLAR

Bizim kurslarımız, Marco Comun Europeo de Referencia para el Aprendızaje de las Lenguas
sistemine göre ayarlanmış 6 seviyeden oluşmaktadır. Bunlar:

For students aged +50
50 yas ve üzerindeki Ispanyolca ögrenmek isteyen veya akica hale getirmek isteyen
yetiskinler için hazirlanmis kurslardir. Günde 2 ders olarak hazirlanmistir. Dersler daha rahat
bir ortamda, ögrencilerin daha çok derse katilimi saglanarak yapilir. Ögrencilerin gerçek
hayattaki ihtiyaçlarina yönelik bir program hazirlanir.
Seviyeler: Hepsi. Başlangıç tarihi: Bütün yıl boyunca her pazartesi. Minimum süre: 1 hafta.

AILELER İÇIN İSPANYOLCA
IMSOL Aileler için ( özellikle küçük çocukları olan aileler için ) bir anaokulunun işbirliğiyle İspanyolca
programı hazırlamıştır. Imsol İspanyolca öğrenmek isteyen ebeveynler için çocuklarını emin ellere
güvenle bırakabilecekleri, çocukların ise aynı yaştaki ispanyol çocuklar ile vakit geçireceği bu programı
özenle hazırlamıştır.

GENÇLER IÇIN KURSLAR

IMSOL GRANADA

Aimed at students between 13 and 17 years old.

Your Spanish language school in the center of Granada

13-17 yas arasindaki gençler için hazirlanmis kurslardir. Yaz aylari için tarihleri belirli olarak hazirlanmistir.
Bu paket program sunlari kapsar:
• Ispanyolca Kursu: 2,3,4 haftalik ve günde 4 ders.
• Konaklama: Aile yaninda, çift kisilik oda, tam pansiyon, ders baslangicindan bir ön ceki Pazar günü varis,
ders bitiminden bir sonraki cumartesi ise çikistir. Eger farkli tarihlerde gelinirse günlük fark alinir.
• Günlük kültürel aktiviteler ve bos zamanlar.
• Kalinacak hafta sayisina göre 1,2 veya 3 defa günlük geziler.

IMSOL Granada 1992 yılında Granada'nın güzel semti Alhambranın saygın ortamında kuruldu. Granada'nın çok
özel bir coğrafi konumu vardır. Sierra Nevada doğal kayak merkezine 30 dakika, Costa Tropical plajına 1 saatlik
konumdadır.
Okul şehrin merkezinde El Realejo semtindedir. Yürüyerek 5 dakika da Puerta Real, La Catedral, Gran Via de
Colon, tiyatrolar, hoteller, restoranlar ve dükkanlara ulaşabilirsiniz. Bizim merkezimizde, Granada 'nın sakin ve
huzurlu ortamında kolay ve rahat bir şekilde İspanyolca öğreneceksiniz.
IMSOL GRANADA ( Cervantes Enstitüsü tarafından tavsiye edilmektedir) İspanyolca eğitimi için özel olarak düzenlenmiş,
klimalı, TV, video, DVD, ses düzeni, CD vd. ekipmanlar ile en fazla 8 kişilik sınıflarda, bir aile ortamında ve en doğal biçimde
İspanyolca öğrenebilirsiniz.

• Granada havaalindan transfer - Granada'da konaklama - Havaalani Granada.
• Gençlerin güvenligi ve disiplini için asagidaki konularda görevlendirilmis özel
rehber ögretmenler vardir:
Gece eve dönüs saatlerini kontrol etmek.
Derslere katilim.
Aktivitelere katilim. Kendileri için hazirlanan tüm programlara katilimlari
zorunludur.
Ögrencilerin tüm dilek ve sikayetleri (okul, konaklama veya kisisel problemleri
veya taleplerine iliskin) ni ihtiyaçlari oldugu anda derhal bildirebilmesi ve
çözümlenmesi için bir referans noktasidir.
Görevli rehber ögretmenin cep telefonu, 24 saat boyunca ögrencilerin tüm acil
ihtiyaçlarini ve sorunlari bildirebilmesi için açiktir.
Ögrencilerden her biri konaklama süresi boyunca düzenli olarak her gün belirli
araliklarla rehber ögretmen ile konusur ve kontrol edilir. Her ögrenci her gün en az bir
defa okulda rehber ögretmeni görmek ve konusmak ile zorunludur.
Kurs bitiminde kendilerine bir katilim sertifikasi verilir. Bunun için derslerin %85'nine katilmis olmak gerekir. Seviyeler: Hepsi.
Baslangiç tarihleri: 11 Haziran’dan 20 Ağustos’a kadar (bu iki tarih de dahil). Minimum katilim süresi: 2hafta.

IMSOL GRANADA'NIN BILGILERI

ISPANYOLCA ÖGRETMENLERI IÇIN ELE KURSLARI

Contact us for detailed information

Aimed at teachers of Spanish or students who want to become teachers.
Öğretmen eğitim kursu haftada 20 dersten oluşan 2 haftalık bir kurstur ve yeterli seviyede İspanyolca bilen öğretmenler ile
diğer seviyelerde İspanyolca bilen öğretmenler ve öğretmen olmak isteyen öğrenciler içindir. Katilimcinin ihtiyacina göre üç
opsiyondan biri seçilebilir:

A Seçeneği

C Seçeneği

B Seçeneği

Orta seviyede İspanyolca bilgisi olan
ve metodolojiden çok gramer bilgisini
geliştirmek isteyen öğretmenler
içindir. Bu kurs özellikle İlköğretim
öğretmenleri için ilgi çekici olabilir:

Ya b a n c ı d i l o l a r a k İ s p a n y o l c a
öğretmeni olmak isteyen ve İspanyolca
bilgilerini ve öğretme yöntemler
konusundaki deneyimlerini artırmak
isteyen öğrenciler içindir:

Ders dağılımı: 1 ve 2. dersler: M1
3.ders: M3 4. ders: M4

Derslerin dağılımı: 1. ders: M1 2.
ders: M2 3.ders:M3 4.ders: M4

Sirket ismi: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Adres: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Spain)
Phone numbers: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

İleri derecede İspanyolca bilgisi olan ve
dolayısıyla gramer derslerine ihtiyaç
duymayan İspanyoca öğretmenleri içindir. Bu
kurs edindikleri öğretme yöntemlerinin
çeşitliliği ile İspanyol kültürü ve gelenekleri
konusundaki bilgilerini artırmak isteyenler
içindir.
Derslerin dağılımı: 1. ve 2. ders: M2 3.ders:
M3 4. ders: M4

*Dersler
M1: Seviyeye göre toplu İspanyolca gramer dersleri.
M2: Yabancı bir dil olarak İspanyolca Metodolojisi: teknikler, kaynaklar, sınıf idaresi. Grup ve öğretmen eğitmeni
tarafından sonradan incelenip değerlendirilecek olan videoya kaydedilmiş dersler.
M3: İspanyol kültürüne ilişkin genel konular ( edebiyat, tarih, gelenekler...).
M4: İspanyayı ilgilendiren genel konular hakkında öğretmenin danışman olarak rol alacağı sohbet /konusma ve
yuvarlak masa aktiviteleri.

Asgari Seviye: Seçenek A: B1; Seçenek B: B2; Seçenek C: C1 Başlangıç Tarihleri: her pazartesi.

________________________________________________
1 Ocak 1992 de kuruldu.
Granada Ticaret Odasi'na Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº Gr3554.
Numarasi ile kayit olmustur.
______________________________________________
Director: Javier Torres javier@inmsol.com
Sekretarya ve danısma: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Öğretmenler: Maravillas Jiménez
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera

GRANADA
Mountain and coast | Culture and tradition

KÜLTÜREL VE EĞITICI ETKINLIKLER ILE GEZILER
Cultural and leisure activities
IMSOL Granada v öğrencilere dil kurslarının yanında çok çeşitli etkinlikler
sunar. Günlük etkinlik programı sadece İspanyolca öğrenmeyi
kolaylaştırmaz , İspanyada ki gerçek yaşamı, İspanyol kültürünü tanıyarak
günlük konuşma pratiği sağlar. Bu program hafta sonları çeşitli geziler ile
tamamlanır. IMSOL Granada her hafta 5 etkinlik düzenler. Her gün değişik
bir etkinlik vardır. Bunlardan bazıları :

Granada, Güneydoğu Endülüste 280.000 nüfuslu bir şehirdir. Şehrin coğrafi
konumu çok önemli olup Avrupanın en önemli kış sporları ve kayak
merkezlerinden biri olan Sierra Nevada ( 3.480 m ) nın şehir merkezine
uzaklığı sadece 30 km. dir.

• Kültürel geziler: Tarihi semtler ve merkezlere geziler.

Granada yine turizm cenneti Costa Tropikal sahiline uzaklığı 75 km.dir.
Şehrin karakteri bir çok kültürün karışımından gelmektedir.

• Ziyaretler: Alhambra sarayı, Capilla Real, Bilim Parkı vs.

- Magribi şehri Granada: Katolik kralların fethine kadar İber yarımadısının
en son Müslüman krallığı Granadadır. Bu kültürün izleri günümüze kadar
gelmekte olup en önemlileri; dünyanın birkaç harikasından biri olan
Alhambra Sarayı, Albaicin semtidir. Günümüzde hala şehrin caddelerinde,
sokaklarında, evlerinde Müslüman kralların izleri sihirli romantizmiyle
sürmektedir.

• Sosyal aktiviteler: Müzik çalışması, tarih, literatür ve güncel konular
ile ilgili etkinlikler, cinema, tapas rotası, dünya mutfağı gecesi.
Program hafta sonu gezileri ile tamamlanır. Hafta sonları ise Endülüs'ün
Sevilla, Cordoba gibi ünlü şehirlerine, Alpujarra gibi ünlü kasaba ve
köylerine geziler düzenlenerek İspanyol kültürü öğretilir.

- Rönesans şehri Granada: Granada da, İspanyol sanatının önemli
eserlerinden olan, XV yüzyıldan kalma ve bu dönemin stilini taşıyan bir
çok eser bulunmaktadır.
- Flamenco şehri Granada: Granada da bulunan Sacromonte semtinde nüfusun çoğunlunu İspanyol çingeleri oluşturmaktadır.
Dünyaca ünla Flamenco şarkıcıları, dansçıları ve gitarcıları bu semtten çıkarak Flamenco'yu tüm dünyada tanınır hale
getirmişlerdir. Bu semt şehrin bir tepesinde bulunmakta olup içinde bulunan mağara evler dünyaca ünlüdür.

• Seviye tespit sınavı
• Okulun ilk günü tüm ihtiyaçlarınız hakkında

ÜCRETSIZ SERVISLER

bilgileri içeren özel imsol dosyası
• Kurs bitiminde bitirme sertifikası
• Her hafta ekstra gramer sınıfı. Gramer derslerinde
anlaşılamayan konuları pekiştirmek için ücretsiz
ek dersler.
• Kütüphaneden kitap ödünç alma servisi
• Kütüphaneden DVD ve Video ödünç alma servisi
• İnternet erişimi
• Bütün okulda kablosuz internet erişimi
 Imsol öğrenci kartınızla Granada ’da değişik yerlerde
indirim sahibisiziniz. (dükkanlar, restaurantlar vd.
Listeyi imsoldosyasının içinde bulacaksınız)

KONAKLAMA
- Bir üniversite şehri Granada: İspanyanın en önemli ve eski üniversitelerinden biri Granada'dır. Yaklaşık 60.000 öğrenci
nüfusu şehri çok önemli bir üniversite şehrine dönüştürmüştür. Bu hoş atmosferdeki mücevher gibi caddeler, sayısız tapas
barlar, publar ile gerçek İspanya atmosferi Granadadır.
- Kültür şehri Granada: Granada festivalleri, konserleri, tiyatro ve sayısız kültür etkinlikleri ile İspanya'nın en önemli kültür
şehirlerinden birisidir. Bu etkinliklerin en önemlileri; Semana Santa ve Corpus Festivali, Dünyaca ünlü Haziran Müzik ve Dans
Festivali, Sonbahar Caz festivali, İlkbahar Tiyatro festivali, ve benzeri sayısız, klasik müzik, pop müzik, rock müzik festivalleri
tüm sene boyunca devam etmektedir.
Granada yine bir kış sporları şehri olup, Sierra Nevada Kayak Merkezinin şehre uzaklığı sadece 36 km.dir. Bütün bu kültürel ve
sportif faaliyetler ile şehir İspanyanın en önemli turistik merkezlerinden biridir.

Always nearby options to school
Sizin istekleriniz dogrultusunda konaklamanizi ayarlayabiliriz. Siz Ispanya' ya
ulastiginizda sizin istediginiz sekilde bir konaklama ( en az orta seviyede) hazir
olarak bekleyecektir. Çarşaf getirmenize gerek yoktur. Ancak kendi havlularınızı
ve kişisel hijyeniniz için gerekli özel eşyalarınızı getirmeniz gereklidir.
Konakladığınız yer ile okul arası yürüyerek ortalama 15 dakikadır. Aşağıdaki
seçeneklere bir göz atalım. . Aşağıdaki seçeneklere bir göz atalım:
Ögrenciler ile paylasilan daireler
Bu daireler tamamen mobilyali ve beyaz esyalidir. Yatak odalarinda; yatak, gardrop,
çalisma masasi ve sandalye vardir. Ortak kullanim alanlari:
- Salonda televizyon ve uygun mobilya vardir.

Toplu taşima

Turizm danişma

- Mutfakta firin, buzdolabi ve çamasir makinasi vardir.
- Banyo.

Aile yaninda konaklama
Yarim pansiyon ( iki ögün yemek: kahvalti, öglen veya aksam yemegi), Tam pansiyon
( üç ögün yemek : kahvalti, öglen ve aksam yemegi), çift kisilik veya tek kisilik oda,
haftalik giysilerinizin Yikanmasini da kapsar. Bize bu konuda alerjilerinizi, sigara içip
içmediginizi, evcil hayvan isteyip istemediginizi ve diger tüm kisisel taleplerinizi
yazili olarak bildirmeniz gerekir.

Hotel , Hostel veya özel dairelerde rezervasyon

www.transportesrober.com

www.granadatur.com

Siz eger isterseniz Imsol bu seçenekte konaklama rezervasyonunuzu sizin
talepleriniz ve ihtiyaçlariniz dogrultusunda gerçeklestirir.

Handy!

PRICE LIST OF
COURSES AND ADDITIONAL SERVICES

2018

Our Spanish courses

INTENSIVE I, II, III, IV

v. INDIVIDUAL

vi. DELE

VII. GRAMMAR
VIII. CONVERSATION

XX. SENIORS

WK

4 Ls

5 Ls

6 LS

4 LS +
1 INDIV.

2 LS

3 LS

4 LS

4 LS

2 LS

2 LS / DAY

2 LS / DAY

1

228€

285€

343€

363€

268€

402€

536€

305€

195€

136€

195€

2

380€

477€

572€

652€

536€

804€

1072€

510€

315€

224€

315€

3

518€

648€

778€

922€

804€

1206€

1608€

695€

435€

305€

435€

4

657€

821€

985€

1195€

1072€

1608€

2144€

880€

555€

385€

555€

exten
sion

137€
/SEM

172€
/SEM

213€
/SEM

269€
/SEM

185€
/WEEK

120€
/WEEK

81€ /week

120€ / week

XviI. TRAINING Course for
non-natives ELE Teachers

Xvi. TEENAGERS
SEM

4 LESSON / DAY

1

-

2

1131€

3

1705€

4

2132€

DATES OF START: every Monday from June
11th and August 20th, both inclusive.
INCLUDES: Intensive Course (4 ls/day),
accommodation in host family (Full Board,
Double Room), daily program of activities and
excursions and transfer to and from Granada
Airport. Supplement of 274€ from Malaga
Airport.

INDIVIDUAL LESSON
PRICE: 26,80€

SEM

XIX. BILDUNGSURLAUB XXiv. EXTENSIVE

4 LESSONS / DAY

SEM

1

-

1

2

545€ lesson of 45 min.
730€ clases de 60 min.

2

6 LESSONS / DAY

2 LESSONS / 2 DAY

356€
593€

55€/ SEMANA
4 lessons per week. Days and times
to be determined by the school.

SERVICES INCLUDED IN THE PRICE:
 Level test
 Teaching material
 Free Internet access
 Books and DVDs loan service
 Tutorials and some weekly activities
 Certificate of Attendance at the end of the course

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL
OFFERS:
 Lessons from Monday to Friday except
bank holidays.
 A maximum of 8 students per group.
 Every lesson has a duration of 45
minutes.

HISPANIC STUDIES 1 MINIMUM LEVEL B1
IX. GENERAL COURSE OF
HIPANIC STUDIES

X. Spanish and
Latin American
LITERATURE

XI. Spanish and
Latin American
History

XII. Spanish and

Latin American
CULTURE

4 LS

5 LS

2 LESSONS / DAY

1

287€

358€

195€

2

471€

594€

342€

3

644€

808€

489€

4

819€

1026€

exten
sion

177€/
WEEK

220€/
WEEK

636€

WK

147€ / WEEK
PRICES | INSTITUTO MEDITERÁNEO SOL 2018

Page 1

XIII. COMMERCIAL SPANISH
XIV. MEDIACL SPANISH
XV. SPANISH FOR TOURISM

ACCOMMODATION OPTIONS *
SHARED APARTMENTS
HOMESTAY ACCOMMODATION
WITH FOREIGN STUDENTS

Half-board
Single
room

Double
room**

Full-board
Single
room

DoublE
room**

Nº WEEKS

SINGLE ROOM

DOUBLE ROOM**

1

110€

95€

2

215€

185€

3

315€

268€

SHARED APARTMENT

4

410€

348€

FROM 13 WEEKS

extension

95€ / week

85€ / week

Single room

Double room**

EXTRANIGHT

20€ / NIGHT

17€ / NIGHT

95€ /WEEK

85€ / WEEK

33€ / night 30€ / night

39€ / night 36€ / night

* Conditions of accommodations: Prices shown are per person. The week’s stay begins on the Sunday before the start of the
course and ends on the Saturday just after the end of it. Different days of arrival or departure are counted as extra nights, and are
subjected to availability.
** DOUBLE ROOM: To access to double rooms it will be necessary to receive the registration of 2 students simultaneously.
Accompanying Person: It is possible to come with an “accompanying person”, who does not wish to take part in any course but
needs accommodation. This person will pay for the accommodation he/she chooses + an extra fees of 25€ per week. This will allow
him/her to take part in any extra activity organized by the school.

long TERM
intensive courses
13

4 LS / DAY
(137€ / wEEK)
1781€

5 LS / DAY
(172€ / WEEK)
2236€

14

1918€

2408€

16

2192€

2752€

20

2740€

3440€

24

3288€

4128€

28

3836€

4816€

32

4384€

5504€

N weekS

SHUTTLE SERVICE
AIRPORT PICK-UP






From Granada Airport to accommodation in
Granada = 48€
From Granada Airport to the accommodation in
Granada (ROUND-TRIP) = 96€
From Málaga Airport to accommodation in
Granada = 185€
From Málaga Airport to the accommodation in
Granada (ROUND-TRIP) =

370€

SERVICE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL DRIVER,
“ TRANSPORTATION
NOT BY IMSOL STAFF.
”

PRICES | INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL 2018
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Instituto Mediterráneo Sol, S. L.
Enriqueta Lozano, 17. 18009 Granada –ESPAÑA
Tel.: +34 958-293732 – 34 958 22 51 69 Fax: + 34 958 29 37 32
info@inmsol.com | www.inmsol.com | ele.inmsol.com

Registration form

Photo

Name: ___________________________________Surname: ___________________________________ Sex: ______________________
Address:
Country:

Post Code:

Town: ___________________________________

_____________________ Telephone number:

Passport N.:

Date of birth: ______________ Nationality: ___________________ Profession:

e-mail: _______________________

In case of emergency please contact (NAME): _____________________________________ Phone number: ____________________
How did you find out about us?
What level of Spanish do you think you have?

 A2 Basic
 C1 Superior

 A1 Beginner
 B2 Advanced

 B1 Intermediate
 C2 Proficiency

COURSE
I wish to register in the _____________________ course with

____ lessons per week from: ___/___/20__ to ___/___/20__

Price of Course: _________________ €
I will make the prepayment of 100.00 € as advanced payment of the total price of the course by:
 Bank Transfer to: Instituto Mediterráneo Sol
LA CAIXA
C) Obispo Narváez 3
23440 Baeza
CC: 2100-1630-14-0200078863
IBAN ES43 2100 1630 1402 0007 8863
CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX
 Credit Card (Send details to the school)
I wish to pay for the rest of the course:
 By bank transfer to the account mentioned above

 By Post Office Giro

 By Credit Card

 In cash in the school

I have read and I accept all stipulated conditions contained in "Information and General Conditions":
Date: _________________________

Signature: _________________________ (of parents or guardian in the case of under 18s)

Observations:_______________________________________________________________

Accommodation: If required, IMSOL can also arrange accommodation, acting as intermediary:
 Home-stay:
 Half board
 Full board

 Shared apartment:
 Single room
 Double room

*Arrival day: ________________________

 Private apartment / Hotel / Hostel:
 Single room
 Double room
*Departure day: ________________________

(*See Accommodation section in the Information and General Conditions)
Do you wish to come accompanied by someone?

 Yes

Price of accommodation:
Price for accompanying person:
Extra nights:
TOTAL

 No
________________ €
________________ €
________________ €
_______________ €

I have read and I accept all stipulated conditions contained in "Information and General Conditions":
Date: _________________________

Signature: _________________________ (of parents or guardian in the case of under 18s)

Observations:_______________________________________________________________

Information and General Conditions
Inscription and Course Payment

Arriving late or leaving early

Inscriptions can be made in the following ways:
1. By internet through our web site www.inmsol.com
2. By fax, sending the Registration Form to (0034) 958 293732:
3. By ordinary mail, sending the Registration Form to:
Instituto Mediterráneo Sol
Enriqueta Lozano, 17. CP 18009 Granada (Spain)
The inscription is only accepted when a minimum prepayment of 100€, which will be deducted from
the total fee -or the total amount of the stay- is made by:
(1) Bank / wire transfer, indicating the participant name. (Instituto Mediterráneo Sol;
(2) Credit Card (Visa, Master Card). Payment conditions:
 Cards belonging to the Euro (€): There will be no surcharge (0.00%).
 Cards belonging to a currency other than the Euro:
a. For payments in Euros (€) a surcharge of 1.5% will apply.
b. For payments in the currency of the card there will be no surcharge
(0.00%).
(3) Postal giro to Instituto Mediterráneo Sol; Enriqueta Lozano, 17. CP 18009 Granada
(Spain).
(4) In cash, when the inscription is made directly in the school office.

The minimum stay for the course (except for individual lessons) and for the accommodation is 1
week. The later arrival or earlier departure with respect to the dates confirmed by the school does
not imply any discount or refund on the price of the stay. Neither will it be possible to extend the
length of the course or the accommodation for the above reasons.

Cancellation Conditions

Important:

IMSOL Cancellation Conditions are:
1. Cancellations will be accepted only when the participant provides evidence of justifiable
reasons for doing so.
2. The school must receive notification of a cancellation at least 15 days before the start of the
course and in writing via e-mail, fax or letter. Then we will send confirmation of receipt. The
school will take into account the date of delivery, not the date of posting.
3. Refunds: If the notification of cancellation is received:
- 15 days or more before the start of the course, the school will refund all money paid
except the prepayment, i.e., 100 €
- Between 15 and 5 days before the start of the course, the school will refund 50% of the
money paid if this amount is higher than the prepayment (100 €).
- Less than 5 days before the start of the course or after the start of the course, the
school will not refund any money paid.
-

For stays for groups the only way to make the payment is via bank transfer.
The participant will be responsible for paying all bank charges.
It is necessary to send by fax (+34 958 293732) the receipt of payment indicating the participant’s
name.
- If only a prepayment has been made before arrival, the rest of the payment must be made on the
first day of course, at the latest, in the school office and in cash.
- Travel Cheques are not accepted as valid means of payment.

Change of destination, course and/or accommodation

BEFORE ARRIVAL: If after sending the inscription, participants wish to change location, type of
course, accommodation or dates, they will have to inform the school in writing via e-mail, fax or
letter at least two weeks before the start of the course (in high season, one month before) in
order to assure the change. If the participant applies for a change less than 2 weeks before the
start of the course, this will not be accepted. In case of cancellation of the booking, cancellation
conditions will be applied.

Inscriptions of minors (individual and group stays)

DURING THE STAY: postponement of the course: If for justifiable reasons participants (serious
illness of the participant or his relatives – mum, dad, son/daughter, brother/sister) cannot carry
out their stay in full as booked, they must provide proof with the corresponding document if
possible. In this case, participants will have the possibility of postponing their course (for a
minimum of 1 week and up to a maximum of 12 months) without losing any money at all on the
course (participants will only have to pay the difference in price if the course takes place in a
different year and IMSOL's prices have changed) but on the accommodation.

-

A signed parental authorisation form must accompany any inscription of a minor. These kinds of stays
(Individual and groups stays of minors) have to be paid in full before arrival.

How to get to Granada
Participants will obtain detailed arrival information once they have received the IMSOL course
confirmation and, subsequently, have paid the 100 € prepayment.

Visa
For those participants who need a travel visa in order to attend the course, Instituto Mediterráneo Sol
will provide a confirmation letter so that they can arrange it. For this, participants will have to:
1. Send the inscription form.
2. Fax a copy of their current passport.
3. Have paid the total amount of the course and the accommodation.
For minors, all this documentation must be accompanied by the signed parental authorisation form
and a passport photocopy of the parent who signed the authorisation.
In case of travel visa denial/refusal the school will need a copy of it for any refund (see
Cancellation Conditions).

Supplements
- Extra Night: The week of accommodation begins on the Sunday before the start of the course, and
ends on the following Saturday. When participants arrive before or leave after these days, they will
have to inform the school for availability and then pay the respective extra nights (see price list).
- Accompanying person: Participants can come with other people who don't wish to attend a course.
They will have to pay the price for their chosen accommodation plus 45 € per week. This will allow
them to participate in all the free-of-charge activities organized by the school and to use other
services from the school such as the internet access.
- Deposit: On the first day of class participants must leave a deposit of 60 € in the school (or its
equivalent in their country's currency) to be held for the duration of the course. This deposit will be
refunded in full at the end of the stay after the safe return of everything lent by IMSOL for the
course and/or accommodation: books, films, novels, DVDs, blankets, sheets, keys, etc . If the
participant, because of misuse or negligence, causes without justifiable reason, any type of damage
to this material or the accommodation, the price of replacement or repair will be deducted from this
deposit.
- Pick-up Service for individual stays: Instituto Mediterráneo Sol can arrange a pick-up service from
the airport direct to the chosen accommodation. This service is made by professionals of the Spanish
transportation sector- i.e., taxi drivers- and the price will depend on the arrival/departure airport
and the city where the course will be made (see price list).

Organization and class schedule
Every lesson has a duration of 45 minutes. The classes will be carried out entirely in Spanish from the
first day and without using any other language. IMSOL teaching staff is all native Spanish speakers.
The maximum number of participants per class is 8 and the minimum is 2. If the minimum number
cannot be reached, the participants will receive a 50% of the lessons in an individual way and without
paying the difference of the price, always taking care of the participant, following these rules:
Course of 20 lessons in group shift to 10 individual lessons.
Course of 25 lessons in group shift to 13 individual lessons.
Course of 30 lessons in group shift to 15 individual lessons.

5th and 6th lessons

If the participant is the only one who has 5th and 6 th lessons, the lessons change as follows:
5 lessons in group shift to 3 individual lessons.
10 lessons in group shift to 5 individual lessons.
In any case, the participant has not to pay the difference of price.
The classes will be timetabled either in the morning or in the afternoon / evening, from Monday to
Friday, except holidays.

Bank holidays:

The bank holidays in the Spanish Labour Calendar are: New Year, 6 January, 28
February, Holy Friday (Easter), 1 st May, 15th August, 12th October, 1st November, 6 December, 8
December, 25 December, plus two local holidays.
The Spanish Labour Laws say holidays falling on Sundays will be celebrated on the following Monday.
When there are two bank holidays in the same week, IMSOL only takes one of them.
There are no classes on these days, no replacement classes are offered (except for the
individual courses and Group Stays) and there is no refund for lost classes.

Teaching Material
Instituto Mediterráneo Sol provides the participants (as a loan service) with all the necessary teaching
material during the course: books, complementary material, NOT DICTIONARIES. For this it is
necessary to leave a deposit at the secretary's office on the first day of the course.

Accommodation
A week’s stay begins on the Sunday before the start of the course (from 16.00 hrs.), and ends on the
Saturday, just after the end of it (before 12.00 hrs.). Any arrival before or departure after that which
has been established must be made clear to the school and the extra nights paid depending on the
type of accommodation. All information concerning accommodation will be sent to the participant
not less than one week before the arrival date and always after having received the prepayment of
100€ (for Group Stays, the amount previously arranged).

Change of courses: if the participant, when the course has already started, would like to change
it, this change will be possible if the following circumstances will be fulfilled:
 The course that the participant wants to attend, has to be active in that period and has to
include the minimum number of participants.
 The duration of the course has to be the same (or longer) as the one in the previous course.
 The cost has not to be inferior of the previous course. If it is longer, the participant has to
pay the difference.
 The change has to be permitted by headquarters and central office of the school.
In both cases (BEFORE ARRIVAL and DURING THE STAY) participants will lose any money paid for
the accommodation. All changes of the former inscription will always be subject to availability at
the moment of informing the school.

Stay Extensions
If participants wish to extend the length of their course or attend a different one, it will be
possible if there are free places. The same will happen with accommodation. For this reason it is
important that the school has this information at least 1 week before the end of the first course.

Complementary Courses
IMSOL will provide the participants with all the information concerning complementary courses,
such as, guitar, flamenco, etc. which they wish to follow and will also be the intermediary if
participants require it. But IMSOL WILL NOT assume any responsibility for these courses, because it
is not the school that organizes or programmes them, but specialized organizations external to the
school.

Health and Travel Insurance
Instituto Mediterráneo Sol advises participants to bring, at least, a health insurance with them,
and a travel one if they want it too. Those who come from the European Union can make use of
the European Health Insurance Card, formerly called the E111.
The school can arrange insurance with a Spanish company if it is required.

Behaviour and Conduct Rules
If participants misbehave, have bad manners; are disrespectful to their schoolmates, teachers,
etc. or break the school rules in class and/or their place of accommodation, the school will inform
them verbally and in writing of the possible consequences of behaving that way. If their conduct
does not change after this first warning, the school will start with the expulsion procedure if it is
necessary and always in accordance with the current Spanish legislation.
In the case of breaking a local, national or international law during the stay, IMSOL will take all
the necessary steps according to the seriousness of behaviour.
The expulsion of any participant implies the loss of any right to receive any kind of refund.
All the expenses caused by the participant's behaviour (damage compensations, fines...) will be
satisfied by the participant and, in case of underage participants, by their parents or legal
guardians.

Complaints and Conflicts Resolution
Instituto Mediterráneo Sol can manage all the necessary procedures to solve any problem that may
occur during a participant's stay at their earliest convenience. Participants will have to
communicate their complaints in writing. Subsequently, the school will have to reply under the
same conditions.
In the case of not reaching a total agreement between both parties (school & participant):
 The problem will be submitted to the authority of la Junta de Arbitraje de Consumo del
Ayuntamiento (The Consumers' Arbitration Department of the Provincial Government)
 IMSOL also has at your disposal if they should be required, in the secretary's office:
- AEEA (Association of Andalusian Spanish schools) complaint forms which will be sent to
an official Student defence lawyer.
- The Official Complaint Forms of Junta De Andalucía (Andalusian provincial Government)
which, in accordance with the law, has to be at the clients disposal in every
establishment.
IMSOL will not accept any claim and/or complaint made after departure that was not made clear
to the school during the participant's stay in a written form as it would therefore not have been
possible to carry out any procedure to resolve the problem in time.

Publicity/Advertisement
IMSOL is not responsible for any advertisement made by others concerning the school.

The very fact of enrolling and attending a course implies the acceptance and fulfilment on the part of the participant of all the Information and General
Conditions included in these pages. Instituto Mediterráneo Sol S.L. reserves the right to change or modify anything expressed in these pages whenever there is a
justified reason for doing so.

Instituto Mediterráneo Sol, S. L.
Enriqueta Lozano, 17. 18009 Granada - ESPAÑA
Tel.: +34 958-293732 – 34 958 22 51 69 Fax: + 34 958 29 37 32
info@inmsol.com
|
www.inmsol.com

Public bank holidays

2018
1st January, 28th February, 30th March, 1st May, 31st May, 15th August, 12th
October, 1st November, 6th December and 25th December.

The Spanish Labor Laws say holidays falling on Sundays will be celebrated on the following
Monday.
When there are two bank holidays in the same week, IMSOL only takes one of them.
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Isveç öğrenci ve eğitim yardimi
komisyonu burslu öğrencileri
kabul ve eğitim merkezidir.

Granada Dil Okulları Birliği
üyesidir.

AEEA (endülüs ispanyolca dil
okullari birliği üyesidir).

Spanish Confederation of
Teaching Centres.

Berlin, Brandemburgo, Hamburgo,
Rheinland Pfalz ve scheswig holsten
alman şirketleri personeli yetkili eğitim
merkezidir.

Ispanyolca yeterlilik sinavi hazirlik
ve sinav merkezi.

Ispanyolca dil okullari birliği
üyesidir.

IMSOL “Teaching Trainning Course” is
recognized as a Erasmus Plus programme by
European Comission. Students can get a
scholarship to attend it.

Merkez İspanyol vatandaşlığına elde
sınavlar CCSE yürütmek için akredite.

Madrid ticaret odasi sinav merkezi
ticari ispanyolca-sağlik ve turizm
ispanyolcasi sinav merkezidir.

Granada Belediyesi tarafından işini
mükemmel yaptığı, yüksek kalitesi
dolayısıyla kalite belgesi verilmiştir.

Association for the Promotion of
Language Tourism in Spain.

Cervantes enstitüsü tarafindan yeterliliği ve
deneyimi refere edilmektedir.

Danışma ve kayıt
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