1º CURSO DE VERÁN DE LINGUA GALEGA PARA ESTRANXEIROS
ALLARIZ, do 4 ao 26 de xullo de 2007 (www.allariz.com)

Lugar do celebración: Centro Social de Allariz.
Horario do curso: 10:00-13:00 e 16:00-18:00 (luns a venres).
Taxas: 60 €.
Preinscrición: do 25 de abril ao 31 de maio.
Matriculación: do 1 de xuño ao 18 de xuño.
Número de prazas: 20. Haberá bolsas de 400 € para cada unha
das 20 persoas seleccionadas para o curso.
Contidos: coñecemento elemental da lingua galega e iniciación á
cultura galega (arte, paisaxe, historia, arquitectura, tradicións etc).
Aloxamentos concertados (con almorzo incluído)1:
Hotel Rústico “O Portelo” (**) 53 € cuarto dobre.
Residencia “Pallabarro” (***) 53 € cuarto dobre.
Excursións culturais:
Día enteiro: Sábado
7: Vigo-A Guarda-Tui / Sábado 14: As
Médulas-O Courel / Sábado 21: Santiago de Compostela.
Tardes: Martes 10: Os canóns do Sil: románico e paisaxe / Xoves
12: Celanova-Bande-Xurés: pre-románico e paisaxe / Martes 17:
Oseira: mosteiro e museo etnográfico Liste San Cibrao de Las
(Citania) / Xoves 19: Rías Baixas.
Miniexcursións a lugares próximos como o eco-espazo O Rexo
(paisaxe), o bosque pintado de Ibarrola (arte), Sta. Mariña de
Augasantas (lendas e mitos), Sta. Eufemia de Ambía (prerrománico)
etc.
Concertos de música galega (no espazo cultural Roi Xordo),
contacontos, encontros con escritores en lingua galega, conversas
con persoeiros da cultura galega etc.

1

Allariz é unha vila turística na que é difícil achar pousada no mes de xullo. Recoméndase
escoller a opción concertada pola organización do curso. Se unha persoa vén soa buscarémoslle
compañeiro/a de cuarto.

Boletín de pre-inscrición:
Apelidos_________________________
Nome___________________________
Universidade_____________________
Enderezo particular__________________________________
E-mail e teléfono____________________________________
Idiomas que fala_____________________________________
Engadir curriculum vitae

Observacións:
1.- Coas persoas pre-inscritas farase unha selección de 20 (máis
suplentes) que se deberán matricular nas datas indicadas máis
arriba. Se fallase algunha das 20 correría lista para as seguintes.
2.- Só se considera inscrita unha persoa cando fai efectivas as taxas
de matriculación (60 €). Desde ese momento daránselle as
instrucións precisas sobre viaxes, recepción etc.
3.- As persoas que superen o curso obterán un certificado oficial de
coñecemento básico da lingua galega expedido pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
4.- Para calquera dúbida ou aclaración póñanse en contacto coa
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
(anl@uvigo.es)

