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Aloxamento

As actividades levaranse a cabo en Centros Re-
sidenciais Docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia: 
CRD De ViGo   i   CRD De A CoRuñA   i   CRD De ouRense

Réxime de pensión completa.

ACTIVIDADES
EN GALICIA

Aloxamento

en familias ou residencias.
Réxime de pensión completa.

ACTIVIDADES
NO ESTRANXEIRO

Programa e actividades

o programa caracterízase pola interacción 
baseada nas destrezas orais: obradoiros, role-
plays, dinámica de grupos, etc.

A metodoloxía será activa, lúdica e cooperati-
va; e promoverá aprendizaxes significativas por 
parte do alumnado.

o alumnado distribuirase en grupos en función 
do nivel de coñecemento do idioma.

o profesorado será nativo e as persoas monito-
ras terán un alto dominio da lingua estranxeira 
obxecto de estudo.

Realizarase unha excursión axeitada e idó-
nea para a idade do alumnado de día comple-
to a un centro de interese (histórico, cultural, 
medioambiental, etc.), próximo ao lugar de rea-
lización da actividade.
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O Plan galego de po-

tenciación das lin-

guas estranxeiras 
ten entre os seus obxec-
tivos que o alumnado 
galego adquira unha 
competencia plurilingüe 
e un dominio efectivo en 
linguas estranxeiras.

Para acadar este obxec-

tivo ofértanse activi-

dades en linguas 

estranxeiras des-

tinadas ao alum-

nado galego, que se 

desenvolverán durante 

o verán do 2012 

e no primeiro tri-

mestre do curso 

2012-2013.

PARA máis
infoRmACión e
PARA soliCitAR
estAs ACtiViDADes:

www.edu.xunta.es/axudasle

Prazo de solicitude:
do 6 de marzo ao 7 de abril



ACTIVIDADE DE INTEGRACIÓN 
EN LINGUA INGLESA. 1º trimestre do curso 2012/13

AlumnADo linGuA DuRACión
RÉXime

AloXAmento
Destino

nº
PRAZAs

Custo PoR PRAZA €
(segundo baremo)

1º bACh. inglés 4 semanas familias Canadá 20 desde 400 ata 1.770

INGLÉS E FRANCÉS
en Galicia. 25 xuño - 31 agosto 2012

AlumnADo linGuA DuRACión
RÉXime

AloXAmento
Destino

nº
PRAZAs

Custo PoR PRAZA €
(segundo baremo)

6º EP inglés 2 semanas residencia Galicia 510 desde 110 ata 450

1º ESO inglés 2 semanas residencia Galicia 400 desde 110 ata 450

2º ESO
inglés

francés
2 semanas residencia Galicia 400 desde 110 ata 450

3º ESO
inglés

francés
2 semanas residencia Galicia 400 desde 110 ata 450

4º ESO
inglés

francés
2 semanas residencia Galicia 300 desde 125 ata 510

INGLÉS, FRANCÉS E ALEmáN 
no estranxeiro. 25 xuño - 31 agosto 2012

AlumnADo linGuA DuRACión
RÉXime

AloXAmento
Destino

nº
PRAZAs

Custo PoR PRAZA €
(segundo baremo)

1º bACh. inglés 3 semanas familias
Reino unido

Canadá
135
135

desde 275 ata 1.140
desde 350 ata 1.416

1º bACh. francés 3 semanas
familias/

residencia
francia 42 desde 275 ata 1.140

2º bACh. inglés 3 semanas familias
Reino unido

Canadá
85
85

desde 275 ata 1.140
desde 350 ata 1.416

2º bACh. francés 3 semanas
familias/

residencia
francia 40 desde 275 ata 1.140

CICLOS
foRmAtiVos

inglés 3 semanas familias Canadá 10 desde 350 ata 1.416

CICLOS
foRmAtiVos

alemán 3 semanas
familias/

residencia
Alemaña 6 desde 275 ata 1.140




