
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Objetivos:  

Dominar as técnicas de Compreensão e 

Comunicação em Inglês e Castelhano ou Português 

de forma a que se perca o medo de falar, ganhar 

confiança e comunicar-se de uma maneira 

espontânea. 

Descobrir de forma lúdica e divertida, num 

ambiente de proximidade, utilizando o Inglês como 

ferramenta de comunicação durante toda a 

atividade. 

Ampliar as relações sociais e humanas, fazendo 

novas amizades que permitam um maior desejo de 

realização e consequentemente um aumento da 

autoestima. 

Conhecer a essência do trabalho em equipa e a 

responsabilidade individual nas tarefas comuns 

num ambiente enriquecedor. 

Facilitar através das diferentes atividades 

desportivas e culturais uma vasta gama de 

posibilidades enriquecedoras para a personalidade. 

Desfrutar de novas formas de  utilização do tempo 

livre através da prática de atividades físicas. 

 

Acampamento urbano bilingue Espanhol/Português-Inglês: difundimos a Eurocidade na Europa 

 

Descrição: 

Hoje em dia, é imprescendível dominar uma 

segunda língua, uma vez que esta aprendizagem 

permite contactar com uma diversidade cultural a 

nível mundial, bem como aceder a experiências 

enriquecedoras tanto a nível pessoal como 

profissional. Tudo isto é possível porque a 

capacidade de te expressares  perante as outras 

pessoas de modo compreensível evoluirá, 

promovendo assim as relações sociais e o acesso à 

informação. 

Além disso, estudos recentes revelam as 

vantagens de se  aprender uma segunda língua 

desde muito cedo, já que é quando o nosso 

cérebro dispõe de uma maior capacidade para 

absorver conhecimentos de forma inconsciente e 

sem nenhuma pressão social, vergonha ou medo de 

críticas por falhas relativamente à pronúncia ou à 

escrita. 

Tui, região fronteiriça com o Norte de Portugal, 

brinda-nos com as suas instalações e com a sua 

beleza natural e propicia um espaço perfeito para 

um intercâmbio de línguas e cultura através do 1º 

Acampamento Urbano Plurilingue. 

 

Os estudantes que passam 
os conteúdos trabalhados 

durante o acampamento será 
creditado com o nível de 

Inglês A2 do CUID  - Centro 
Universitario de idiomas a 

Distancia (Madrid. 

 

 

Dirigido por: 

Rosana Fernández Rodríguez 
Dra. en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

Docentes: 

Sabela Núñez Valencia 
Profesora Inglés-Castellano 

Carina Torrao Gomes 
Profesora Inglés-Portugués 

Monitores: 

Ángela Bugallo Rouco 
Monitora 

Iago Portela Pino 
Monitor 

 



 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Acampamento 

Urbano Bilingue   

Espanhol/Português 

Inglês 

 

Difundimos a Eurocidade 
na Europa 

Este curso tem como 
objetivo aprofundar as 
capacidades 
comunicativas de uma 
segunda língua de forma 
lúdica e motivadora com 
o intuito de que os 
alunos desenvolvam os 
seus conhecimentos da 
língua inglesa e 
adquiram noções básicas 
de português e espanhol. 

AULA UNIVERSITARIA DA UNED 
 EN TUI 

 
 

 

  

 

 

Información y matrícula: 

Centro Asociado de la UNED en Pontevedra 

 Aula Universitaria de Tui 

c/Antero Rubín s/n  

Antiguo Convento de Santo Domingo  

36700 Tui-Pontevedra 

Tel: 986605151/986851850 

http:www.unedpontevedra.com/aulatui    

negociadodealumnos@pontevedra.uned.es   

 

Del 1 al 26 de julio. 

Jovens  entre os 14 e os 16 anos  

Preco: 270 € 

 


