
Astean:  

  147 €*  

  

Saio 1  

Ingelera LACUNZA 

LH1 · LH2 LH HEDATUZ 2021-2022 · www. santotomaslizeoa.net   

 
 

Adin honetako ikasleek ingeleraren oinarriak bereganatuko 

dituzte jarduera dinamiko eta entretenigarrien bitartez. Klaseetan 

ingelera izango da komunikazio hizkuntza bakarra eta 

entzumena eta ahozkotasuna landuko dira nagusiki.   

  

Lacunza akademiako irakasleen gidaritzapean eta ikastolako 

instalazioetan bertan, talde txikietan antolatutako ikastaroak izango 

dira, ikaslearen erritmo eta gaitasunetara moldatu ahal izateko.  

  

Informazio gehiago edo izen emateak Lacunzarekin egingo dira: 

943 46 47 00 edo lucia.benito@lacunza.com  

Lacunza-ih- Benta Berri. Bertsolari Xalbador, 8 

  

  

  

50€ aurre matrikula  

http://www/
mailto:lucia.benito@lacunza.com


Santo Tomas Lizeoa 

 

 
2021/22 Ikasturtea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIZKUNTZA IKASTAROAK 

Ingelesa Santo Tomas Lizeoko ikasleentzat. Lehen hezkuntzako 1. maila eta BTX 2. maila bitartekoentzat. 

Ikastaro orokorrak: maila guztiak 

Cambridge English-eko azterketen prestaketa 

Irakasle espezializatuak, ingelesa irakasteko aparteko prestakuntza duten profesionalak. 

Lacunza-ih-ko arduradun pedagogikoen gainbegiratze eta laguntza zuzena. 

HELBURUA 

Ingeleseko ezagutza eta trebetasuna nabarmen hobetzea. 

EZAUGARRIAK 

• Ikastaro probetxugarria eta atsegina 

• Ingelesa komunikazio hizkuntza bakarra izango den ikastaroa 

• Ondo egituratutako programa batekin eta helburu finko batzuekin 

• Jarduera eta erritmo aldaketa ugariekin 

• Ahozko trebetasunen garapenean kontzentratuz 

• Taldeak gehienez 12 ikasle izanik, adin berdintsukoak eta maila ahal bezain berdina izanik. 

➢ Hala eskatzen duten kasutan, Lacunza-ih hamahirugarren ikasle bat gehitzeko eskubidean dago. 

 
IRAUPENA, INTENTSITATEA ETA ORDUTEGIAK 

LH: 2021eko irailaren 20tik 2022ko ekainaren 10era 

DBH / BATX: 2021eko irailaren 13tik 2022ko ekainaren 17ra. Batxilergoko taldeak Maiatza arte 

Ikastetxeko egutegira erabat egokituz eta Lacunza-ih-ko lan egutegia errespetatuz. 
 

 ordutegia ikasmaila 

Saio 1 astean Asteartea edo Osteguna 12:30 - 13:25 LH 1 - 2 

2 ordu astean Egunak izen-ematearen arabera finkatuko dira 12:30 edo 13:30 LH 3 - 6 

3 ordu astean Astelehen - Asteazkena edo Astearte - Osteguna 15:30 - 16:55 DBH - BATX 

 
PREZIOA 

Izen-emate kuota 50€ (%50eko deskontua familia bereko bigarren kidetik aurrera) 

Hileko kuotak: 

 
 
 
 
 
 

Testu liburuen prezioa ez dago kuota hauen barne. 

Altak, izena emandako orden zorrotzean jasoko dira 

Informazioa, izen ematea eta leku gordetzea: 
 

943 46 47 00 

lucia.benito@lacunza.es 
Lacunza-ih- Benta Berri. Bertsolari Xalbador, 8 (kontsultatu bulegoaren ordutegiak www.lacunza.es gunean) 

 Irailetik Maiatzera 

Saio 1 astean A1 maila 49 € 

2 ordu astean A2 maila arte 95 € 

 
3 ordu astean 

A2 maila arte 132 € 

B1 mailatik aurrera 142 € 

 

mailto:lucia.benito@lacunza.es
http://www.lacunza.es/

