Cursos d’estiu (juny - juliol de 2018)
1) CURS INTRODUCTORI DE COREÀ A TRAVÉS DEL K-POP. (2ª EDICIÓ)
L’Institut Sejong de Barcelona ofereix un curs introductori de coreà amb la música del K-pop.
Aquest curs està destinat a totes aquelles persones interessades a iniciar-se en el coneixement
de la llengua coreana a través del K-Pop en un període breu de temps. L'alumnat podrà aprendre
a llegir i escriure en coreà i practicar la conversa.
La durada d’aquest curs és de 20 hores (5 hores setmanals durant 4 setmanes).
Període: del 25 de juny al 18 de juliol
Horari: els dilluns i dimecres, de 10:00h a 12:30h
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), UAB
Professora: Mikyung LEE
Preu: 120€
Matrícula: enviar a
info.sejongbarcelona@gmail.com el formulari d’inscripció i el
comprovant de l’ingrés al següent compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN :

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Nom estudiant + Curs intensiu K-pop
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

2) CURS INTENSIU D’EXPRESSIÓ ORAL – NIVELL BÀSIC
L’Institut Sejong de Barcelona ofereix un curs intensiu de conversa. Aquest curs està destinat a
persones amb un nivell bàsic de coreà que vulguin mantenir el seu nivell o expressar-se oralment
amb més fluïdesa. Els alumnes aconseguiran incrementar el seu nivell oral i ampliar el vocabulari.
Les classes s’impartiran en coreà.
La durada d’aquest curs és de 20 hores (5 hores setmanals durant 4 setmanes).
Període: del 26 de juny al 19 de juliol
Horari: els dimarts i dijous, de 10:00 a 12:30h
Professor: Jungmi AN
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra, UAB
Preu: 100 €
Matrícula: enviar a info.sejongbarcelona@gmail.com el comprovant de l’ingrés al següent
compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN:

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Nom estudiant + Curs conversa bàsic
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

3) CURS INTENSIU D’EXPRESSIÓ ORAL - NIVELL INTERMEDI (SEJONG 3 I 4)
L’institut Sejong de Barcelona ofereix un curs intensiu de conversa. Aquest curs està destinat a
les persones que tinguin un nivell intermedi de coreà i que vulguin mantenir el seu nivell o
expressar-se oralment amb més fluïdesa. Els alumnes aconseguiran incrementar el seu nivell oral
i ampliar el vocabulari. Les classes s’impartiran en coreà.
La durada d’aquest curs és de 20 hores (5 hores setmanals durant 4 setmanes).
Període: del 26 de juny al 19 de juliol
Horari: els dimarts i dijous, de 10:00 a 12:30h
Professor: Hyunjoon LEE, Mihwa JO
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra, UAB
Preu: 100 €
Matrícula: enviar a info.sejongbarcelona@gmail.com el comprovant de l’ingrés al següent
compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN:

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Nom estudiant + Curs conversa intermedi
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

4) CURS INTRODUCTORI DE COREÀ
L’institut Sejong de Barcelona ofereix un curs de coreà introductori per a les persones
interessades a iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua coreana. Els alumnes podran aprendre a
llegir i escriure en coreà i practicar la conversa senzilla.
La durada d’aquest curs és de 16 hores (8 sessions de 2 hores durant 4 setmanes).
Període: del 25 juny al 18 de juliol
Horari: els dilluns i dimecres, de 10:00 a 12:00h
Professor: Jungmi AN
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra, UAB
Preu: 100 €
Matrícula: enviar a info.sejongbarcelona@gmail.com el comprovant de l’ingrés al següent
compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN:

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Nom estudiant + Curs coreà introductori
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

5) CURS PREPARATORI PER AL TOPIK II (3-4)
L’institut Sejong de Barcelona organitza un curs destinat a les persones amb el nivell de coreà
intermedi que vulguin presentar-se a l’examen oficial de coreà (TOPIK). El curs està indicat pels
alumnes que volen preparar el TOPIK 3 i 4 (nivell intermedi).
Aquest curs s’organitza en dos períodes de 4 setmanes per a cadascú. La durada de cada curs és
de 16 hores (4 hores setmanals durant 4 setmanes).
1r torn: del 25 de juny al 18 de juliol
2n torn: del 3 al 27 de setembre
Horari: (1r torn) de dilluns a dimecres de 10:00h a 12:00h
(2n torn) de dimarts a dijous de 16:00h a 18:00h
Professor: Mihwa JO
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra, UAB
Preu: 100 €/torn
Matrícula: enviar a info.sejongbarcelona@gmail.com el comprovant de l’ingrés al següent
compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN :

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Curs TOPIK 3
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

6) CURS INTENSIU PELS QUE MARXEN D’INTERCANVI
L’institut Sejong de Barcelona organitza un curs intensiu de coreà inicial pels alumnes que
vulguin marxar d’intercanvi a Corea el següent curs. Aquest curs està destinat als alumnes que
volen iniciar-se en el coneixement de la llengua abans de marxar o poder expressar les seves
necessitats immediates quan arribin a Corea.
La durada d’aquest curs és de 12 hores (3 hores al dia, de dilluns a dijous).
Període: (1r torn) última setmana de juny, 25-28 de juny
(2n torn) primera setmana juliol, 2-5 de juliol
Horari: de dilluns a dijous, de 10:00h a 13:00h
Professor: Seunghwa KANG
Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació, Campus de Bellaterra, UAB
Preu: 100 €/torn
Matrícula: enviar a info.sejongbarcelona@gmail.com el comprovant de l’ingrés al següent
compte.
Banc:
Titular:
Concepte:
IBAN:

BBVA
MIHWA JO (SEJONGHAKDANG)
Curs intensiu per intercanvi
ES58 0182 8194 0502 0048 9968

www.sejongbarcelona.cat
Edifici MRA 21, Plaça del coneixement, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), BCN, Spain

