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“Aldea ezarri nahi 
dutenentzat da uda”

Udan hizkuntza bat ikasteko interesa baduzu, kalitatea, dibertsioa 
eta dinamismoa uztartzen dituen proposamen bat eskaintzen 
dizugu. Gure ikastaroetan modu eraginkor eta azkarrean ikasi 
ahal izango duzu, eta, aldi berean, murgiltze kultural paregabea 
biziko duzu, pertsona berriak eta leku interesgarriak ezagutzeko.

Gure ikastaroak ikasleen beharrak asetzeko diseinatuta daude, haien 
maila eta helburua edozein izanda ere. Beraz, zergatik ez aprobetxatu 
bete-betean uda hau eta gure #languagelovers komunitateko kide 
izan?

Helburu guztietarako ikastaroak.

Lacunza Adventures

Trinkoak

Activate your English

Lacunza Summer Camp

Supertrinkoa

Azterketako trinkoak

3  6  8  10  12  14  16  18   19-30  30-40  40-55  +55

Elkarrizketa-bonuak

One to One klase indibidualak

Online

English for Work

+55 summer

ADINA

We 
love
Summer
Uda honetan, aprobetxatu 
ingelesean edo 
frantsesean behin betiko 
jauzia egiteko.

Ikastaroak atzerrian



3

Lacunza 
irakasleak
Unibertsitate-heziketa, 
hizkuntzak irakasteko 
titulua eta etengabeko 
prestakuntza duten 120 
irakasletik gora. Irakasleek, 
hizkuntza bat ikasteko 
funtsezko pieza izanik, 
prozesu osoan zehar 
motibatu eta ikastera 
bultzatuko zaituzte. 

Kalitatea
Cambridgeko platinum 
ikastegi bakarra gara 
Euskadin, eta hizkuntzak 
irakasteko munduko 
sarerik ospetsuenetako 
kide gara: International 
House eta Eaquals.

Ikasleentzako gune 
berria
Zure ikastaroari buruzko informazio 
guztia izango duzu: klase bakoitzean egin 
dena, zure betebeharrak, zure notak, zure 
irakaslearekin bilerak hitzartzea, etab.

Real languages 
for the real world.
Lacunzan, mundu errealean eta nazioarteko 
testuinguruetan moldatzeko prestatzen zaitugu. 
Metodologia komunikatiboari eta ikastaroen 
plangintza zorrotzari esker, zure helburuak lortuko 
dituzu.
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Adventures
Hiri-kanpamentua

Gipuzkoako goizik dibertigarrienak eta hizkuntza 
anitzekoenak. Jarduerak, esperimentuak, txangoak eta 
klaseak ingelesez eta frantsesez.

Caroline Young

“Sinesgaitza da 
ikustea nola ikasten 
duten hizkuntza 
jakin-minaren, 
esplorazioaren eta 
dibertsioaren bidez”

Lacunza Teacher

Learn and 
Enjoy
6 urtetik aurrera, 
klaseekin gozatzen duten 
bitartean ikasten dute.
% 100ean hizkuntzan.

Orain, jangela-zerbitzua 
aukeran.

Gure goizeko udalekuetan, hiria esploratuko dute txango 
dibertigarri eta hezigarrietan, egunero ingeleseko/
frantseseko ordubeteko klaseaz gozatzen duten bitartean.

Ingelesaren ikaskuntzan ikuspegi ludiko eta dinamikoaz, 
abenturazaleak giro aberasgarrian murgilduko dira, beren 
konfiantza eta hizkuntza-trebetasunak hobetzeko.

Lacunza Adventures-en uste dugu ingelesa ikasteak ez 
duela aspergarria izan behar, abentura zirraragarria baizik! 
Anima zaitezte abentura honetan parte hartzera, uda 
ahaztezina izan dezaten hizkuntza berri bat ikasten eta 
gure hiriak eskaintzeko duen guztia deskubritzen duten 
bitartean!

3-5 URTE. Jolasak, eskulanak, esperimentuak eta txangoak 
begiraleekin, aukeratutako hizkuntzan.

6-12 URTE. Gainera: ingelesa/frantsesa Lacunza ikasgelan 
gure irakasle adituekin.

HAURTZAINDEGI-ZERBITZUA
Seme-alabak lehenago utzi beharra daukazu? 
Haurtzaindegi-zerbitzua dugu 8:00etatik aurrera. 
Kontsultatu eskuragarritasuna eta prezioak.

JANGELA
Jangela-zerbitzua asteka 15:00ak arte. 
Eskariaren arabera. 

Uda honetan, esperientzia paregabe 
eta zirraragarriaz gozatuko dute 
ingelesa eta frantsesa ikasten duten 
bitartean. 

INGELESA 
FRANTSESA

EKAINAK 26
IRAILAK 8 9:30 - 14:00 A1 - B2 3 -12* Astelehenetik 

ostiralera

ASTEA

105€
1 ASTE 105€

2 ASTE 199€

3 ASTE 289€

4 ASTE 355€

5  ASTE 390€

HAURTZAINDEGIA ASTEKO. 16€

JANGELA ASTEKO 65€* 2019 eta 2011 artean jaiotakoak
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Trinkoak
2 ordu egunean

Egin azkarrago aurrera Lacunzaren udako ikastaro 
trinkoekin, irakasle adituekin eta metodologia 
komunikatiboarekin.

Ania Pedzinska

 “Udako denbora 
libreak hizkuntza 
hobetzeko helburuan 
arreta jartzen 
laguntzen die, 
ikasturteko presiorik 
gabe”

Lacunza Teacher

Gehiago 
denbora 
gutxiagoan
Aprobetxatu uda zure 
ikaskuntza bizkortzeko 
eta ikasturtean zehar 
lasaiago egoteko.

Gure ikastaroak zorrotzak eta desafiatzaileak 
izateko diseinatuta daude, baina dibertigarriak 
eta dinamikoak ere badira. Gure hezitzaile 
taldeak ikasleei ikaskuntza-esperientzia 
aberasgarria eta pertsonalizatua eskaintzea 
izango du helburu, bakoitzaren beharretara 
egokitua.

Ikasturtean zehar, ikasleek aukera izango dute 
ingelesez eta frantsesez irakurtzeko, idazteko, 
entzuteko eta mintzatzeko trebetasunak 
hobetzeko.

8-12 URTE. Hobetu zure ingeles- eta/edo 
frantses-maila dibertitzeari utzi gabe. Gradu 
bat igoko duzu, A2 mailaraino.

13 URTETIK AURRERA. Aurrera egin denbora 
laburragoan edo osatu maila osoa udako bi 
ikastaro trinkorekin.

Udan denbora ahalik eta 
gehien aprobetxatu nahi duzu, 
zure ingeles- edo frantses-
mailan aurrera egiteko?

INGELESA
FRANTSESA

UZTAILA
ABUZTUA

8:30* - 9:00
10:30-11:00

A1 - C2 +8Astelehenetik 
ostiralera

Udaberriko trinkoak
MAIATZA
EKAINA

Astelehenetik 
ostiralera

9:30 - 11:30
10 h/aste

HILABETE 1 408€

Hizkuntza-trukea

Osatu zure ikaskuntza murgiltze-
esperientziaren bidez, Gipuzkoatik irten gabe.

Egin bat kultura- eta kirol-jardueretan oinarritutako truke-
programarekin, Lacunza Spanish Schooleko ikasleekin batera. 
Egin mundu osoko lagunak eta praktikatu zure hizkuntza.

HAMABOSTALDIA

245€-tik

Mailal Hilabete Promo
A1 468€ 417€

A2 487€ 435€

B1-B2.1 506€ 452€

B2.2-C2 518€ 473€

* Zarautz
Liburuak ez daude prezioan barne.
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Path to 
Proficiency
Ezarri zure buruari 
helbururik altuena 
eta bereizi zaitez 
C2 Proficiency 
ziurtagiriarekin 

Presta zaitez Euskadiko 
Cambridge English-
eko Platinozko Ikastegi 
Bakarrarekin.

Azterketako trinkoak
2 edo 4 ordu egunean

Emma Summers

 “Ezinbestekoa 
da azterketarako 
trebetasunak 
lantzea eta emaitzaK 
lortzeko autoestimua 
hobetzea”

Lacunza Teacher

Prestatu azterketa udan gure irakasle 
adituekin eta simulazio errealekin.

Supertrinkoak

C2 Proficiency UZT ABE

C1 Aurreratua EKA UZT ABU IRA AZA ABE

B2 First EKA UZT ABU IRA AZA ABE

B1 Preliminary EKA UZT URR ABE

Ikasleek aukera izango dute beren hizkuntza-trebetasunak 
hobetzeko eta nazioartean ezaguna den Cambridgeko 
azterketan emaitza on bat lortzeko beharrezkoak diren 
estrategiak eta teknikak garatzeko.

Ikasturtea amaitzean, ikasleek aukera izango dute 
azterketara aurkezteko eta uztaileko eta abuztuko 
deialdietan Cambridge ziurtagiria lortzeko.

Lortu ziurtagiria 2023an

Lacunzaren ikastaro supertrinko bakoitza, astean 
20 ordukoa eta egunean 4 ordukoa, B1 Preliminary, 
B2 First edo C1 Advanced lortzera bideratuta dago. 

Lan bizia, ikasgela barruan eta kanpoan, 
hizkuntzarekin azkar aurrera egiteko, B1 Preliminary, 
B2 First edo C1 Advanced mailara iristeko eta 
azterketarako prestatzeko. Azterketaren data 
hasierako mailaren eta ikasturteko aurrerapenaren 
araberakoa izango da.

9:00 - 13:00

Astelehenetik 
ostiralera

IKASTURTE OSOA

956€

PRAKTIKA ERREALAK.  Ikastaroan zehar 
azterketa-simulazio errealak izango dituzu.

APARTEKO MATERIALA. Ikasgelatik kanpo 
hobetzen jarraitzeko online material gehigarria 
izango duzu.

LACUNZA ESPERIENTZIA. Gure esperientziari 
esker, baldintzarik onenetan iritsiko zara 
azterketara.

INGELESA 
FRANTSESA

UZTAILA
ABUZTUA (DON.)

8:30* - 9:00
10:30* - 11:00

B1 - C2 +13Astelehenetik 
ostiralera

* Zarautz

Hilabetea

518€
Maila Hilabetea Promo
B2.2-C2 518€ 473€

Liburuak ez daude prezioan barne.
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Activate your 
English Proiektukako 

ikaskuntza ingelesez

English and 
soft skills
Ikasleek, ondo pasatzen 
duten bitartean, 
aukera izango 
dute komunikazio 
eraginkorrerako 
trebetasunak garatzeko.

Komunikazio-trebetasun eraginkorrak garatzeko proiektu 
praktikoak landuko ditugu. Proiektu horien bidez, 
ikasleek beren ingeles mintzatua praktikatu eta ingelesez 
komunikatzeko beren gaitasunarekiko konfiantza hobetu 
ahal izango dute.

Ikasleek lau proiektu zirraragarritan lan egingo dute, gaur 
egungo nerabeentzat garrantzitsuak diren arloetan arreta 
jarrita. 

Lacunzan helburu dugu ikasleei beharrezko trebetasunak 
ematea beren etorkizun akademiko eta profesionalean 
arrakasta izateko. 

PROIEKTUAK
• Communication & Colaboration.
• Digital Literacy.
• Sustainability.
• Intercultural Competence & Citizenship.

PROIEKTUAK Hizkuntzak eta konpetentziak 
hobetzen ditu hainbat proiekturen bidez.

MOTIBAZIOA. Astero, ikasleek gauza desberdin 
bat sortuko dute, motibazioa areagotzeko.

KONPETENTZIAK Konpetentziak landuko 
dituzte “Etorkizuneko mundu globalizatuaren 
ardura duten herritarrak” bihurtzeko.

Hobetu zure ahozko ingelesa eta 
prestatu zure etorkizun akademiko eta 
profesionalerako.

ASTEA

129€-tik

1 ASTE 129€

2 ASTE 252€

3 ASTE 381€

4 ASTE 494€

 “Proiektukako 
ikaskuntza da 
ahozko gaitasunak 
aktibatzeko modurik 
onena”

Lacunza Teacher
Gaizka Aduriz

INGELESA 
UZTAILA
ABUZTUA (DON.)

8:30* - 9:00
10:30* - 11:00

B1 - C2 13-17Astelehenetik 
ostiralera
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Step up your game 
and level up your 
career!
Hobetu zure 
trebetasunak ingelesez 
eta irabazi konfiantza 
lantokian.

Elkarrizketa-bonuak
SPEAK IN. Elkarrizketa-saioak.

Your passport to 
effective English 
communication
Hobetu zure ahozko 
adierazpena eta 
entzumena ordu erdi 
baino gutxiagoan.

Udan zure speakinga eta ulermen-maila hobetuko dituzu 
gure SpeakIn bonuekin.

25 minutuko elkarrizketa-saioak Lacunza irakasle batekin. 
10 saioko bonuetan eskura ditzakezu.

FLIPPED CLASSROOM. Landu gaiak 
eta trebetasunak online formatuan 
eta aprobetxatu ahalik eta gehien saio 
presentzialak.

MODULUAK. 

Freskatu, aktibatu edo hobetu zure 
ingelesa gure 25 minutuko saioetan, 
edonondik.

INGELESA 
FRANTSESA

UZTAILA
ABUZTUA 25 min B2 - C2 +1610-15-20 

Bonuak

2 ASTE

135 €-tik

 “Jariakortasuna 
muskuluak 
gimnasioan bezala 
entrenatu behar da”

Lacunza Director of Studies
Ceri Millward

SAIOAK

19 €-tik

English for 
work
Hobetu zure hizkuntza- eta lanbide-trebetasunak uda honetan. 

INGELESA 
UZTAILA
ABUZTUA (DON. bakarrik) 1,5h B2-C1 +16Astean 3 

egunetan

Ikastaroa diseinatuta dago ikasleei lanpostuan 
eguneroko egoerak maneiatzeko ingelesez 
beharrezkoak diren trebetasunak eta tresnak 
lortzen eta hobetzen lagundu dezan.

Trebetasun horien artean daude jendaurrean 
hitz egitea, negoziatzea, mezu elektronikoak 
eta txostenak idaztea, eta telefono bidezko 
bileretan eta elkarrizketetan parte hartzea. 

Saio presentzialak Lacunza Business-eko gure 
irakasleek ematen dituzte. Horiek orientazioa 
eta feedback pertsonalizatua eskaintzen 
dizkiete ikasleei. Online ikasteak aukera 
ematen die ikasleei ingelesa edonoiz eta 
edonon praktikatzeko. Ondorioz, ikaskuntza 
eskuragarriagoa eta malguagoa da.

TELEFONOA

BIRTUALA

10 BONU 190€

   Making a presentation.

   Meetings: stages & asking questions.

   Writing formal & informal emails.

   Requesting, explaining & apologizing.
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             Lacunza 
Summer camp
Nazioarteko kanpamentu elebiduna

Peio Erreçaret

“Udako denbora 
libreak hizkuntza 
hobetzeko helburuan 
arreta jartzen 
laguntzen die, 
ikasturteko presiorik 
gabe”

LSC Director

Travel the world 
without leaving 
your city!

Nazioarteko murgiltze-
esperientzia etxetik irten 
gabe.

Osatu campa surfarekin, 
sukaldaritzarekin edo 
futbolarekin.

Lacunza Summer Camp esperientziarik onena da bai arlo 
pertsonalean, bai akademikoan aurrera egiteko, modu 
aktiboan eta ludikoan.

6 eta 17 urte bitarteko camperrentzako nazioarteko 
hizkuntza-kanpamentu elebiduna da, Donostian kokatua. 
Bertan, itsasoaz, naturaz eta gustu guztietarako planez 
gozatuko dugu, kanpamentua jarduerekin konbinatzeko 
aukeraz (hala nola surfa edo futbola).

Kanpamentuak guztientzako aukerak eskaintzen ditu: 
programa bat goizekoa da bakarrik, beste bat goiz eta 
arratsaldekoa, eta beste bat murgiltze osokoa ostatuarekin, 
Donostiako Olarain ikastetxeko gure kanpamentuan.

GOIZEZ. 9:30 - 13:30.  Zatoz goizez Campera hizkuntza-
klaserako (15 ordu/aste) eta 1 orduko “Camp Club”era 
jarduera eta egun tematikoekin. 

DAY CAMP: 9:30-19:30 Gehitu arratsaldea Day Camp 
formatuarekin 19:30era arte, jarduera dibertigarrienekin: 
eskulanak, ginkanak, aste tematikoak, jokoak eta kirola. 
Janaria barne.

FULL CAMP Erabateko hizkuntza-murgiltzea, igandetik 
igandera, pentsio osoko formatuan. Asteburuko txangoak.

Dibertsioa eta hizkuntzak udan mundu 
osoko camperrekin.

Kanpamentu-aukerak

INGELESA 
GAZTELANIA

EKAINAK 25
UZTAILAK 30 3 modalitate A1 - C2 6-17Astelehenetik 

ostiralera

ASTEA

310€-tik



10
23Summer

23Klase indibidualak
One to One Lacunza

Tailor 
made
Lacunza irakasleak 
izango dituzu zuri eta 
zure helburuei bakarrik 
emanak.

Hobetu zure maila, presta zaitez proiektu jakin baterako 
edo landu itzazu behar dituzun hizkuntzaren alderdiak. 

Lacunza klase indibidualek irakasle partikular baten 
hurbiltasuna dute eta, aldi berean, Lacunza jarraipenaren 
eta zerbitzuen abantaila.

Uda honetan, saioak erreserbatu ahal izango dituzu, eta 
zure helburuak lortzen zentratu.

Gozatu klase indibidualez Lacunza 
irakasle batekin zuretzat.

ASTEA

69 €-tik

INGELESA
UZTAILA
ABUZTUA Neurrira A1 - C2 +16Zeuk aukeratzen 

duzu

“Klase hauek 
oso emankorrak 
dira, erabateko 
pertsonalizazioa 
ahalbidetzen 
dutelako”

Lacunza Director of Studies
Brigit Cluniess-Ross

SAIOA

49,5 €-tik

Online
Autoikaskuntza

INGELESA 
Sarbidea 5 hilabetez 

Autoikaskuntza

A1 - B2 3 -12 

Aurrera egin zure erritmoan eta osatu ikaskuntza writingerako 
laguntza-saioekin eta ahozko tutoretzekin Zoom edo telefono bidez*.

2 modalitate: Lacunza Essential Plus eta Lacunza Premium Plus.

+55 Summer
Ikastea bizi-jarrera bat da

Uda honetan, hobetu zure ingelesa edonondik 
gure online ikastaroari esker.

Essential 101€

Premium* 191€

Ikasi hizkuntzak zure belaunaldiko 
ikasleekin eta jar itzazu praktikan.

Gozatu udako goizez ingelesa edo frantsesa hobetuz, 55 
urtetik gorakoentzako gure ikastaroan.

Ikastaroa hizkuntza-trebetasunak hobetzera bideratuta dago, 
erritmo egokitu bati esker, bidaietan eta gizarte-bizitzan 
haiek praktikan jartzeko helburuarekin.

TARIFA PROMO

SAIOA 49,5€ 46€

ASTE BAT 69€

2 ASTE 133€

3 ASTE 191€

4 ASTE 246€
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Ikastaroak 
atzerrian
Talde begiraledunak eta irteera indibidualak

Nere Ariztoy

“Erabateko 
murgiltzea da 
hazteko eta 
hizkuntza sendotzeko 
esperientziarik 
hoberena”

Lacunza Travel

We love 
the world
Familiek konfiantza 
dute gugan duela 40 
urte baino gehiagotik, 
eta produkturik 
berritzaileenak 
eskaintzen ditugu 
munduko eskolarik 
onenetan.Lacunza Spanish Courses-eko ikasleak etxean hartu nahi dituzten eta, 

horrela, gure hiriaren eta kulturaren enbaxadore bihurtu nahi duten 
familien bila gabiltza.

Gaztelaniazko ikasleentzat, familian ostatu hartzea oso laguntza 
garrantzitsua da hizkuntza ikasgeletatik kanpo praktikatzeko eta gure 
kultura eta Donostiako bizimodua barrutik ezagutzeko.

INGELESA UZTAILAK 5
UZTAILAK 19

Animatzen zara atzerriko 
ikasle batekin bizitzera?

Oxford

EGONALDIA FAMILIAN, KLASERIK GABE 

Zure egonaldia aprobetxatu eta irlandarren kultura eta 
ohituretatik ikasi nahi baduzu, aukera hori zure neurrira 
egina dago. Programa Irlandan egiten da (kultur aniztasun 
handiko herrialdea). Bertan, hango paisaia zoragarriak 
nabarmentzen dira. 

INGELESA 
EKAINAK 27
UZTAILAK 25Ireland

3.295€
2 ASTE
DENA BARNE

EGONALDIA FAMILIAN, KLASERIK GABE 

Ezagutu bertatik bertara Estatu Batuetako gizartearen 
ohiturak eta bizimodua programa paregabe honekin, 
Kaliforniako estatuan. Bertan, familia amerikar batekin 
biziko zara, haien bizimodua ezagutuko duzu eta zure 
ingelesa azkar hobetuko duzu.

INGELESA EKAINAK 26
UZTAILAK 17Los Angeles

3.250€

4.420€

4 ASTE 
DENA BARNE

3 ASTE
DENA BARNE

TALDE BEGIRALEDUNA, DENA BARNE

Programa St. Edward’s-en egiten da, Ingalaterrako ikastetxe 
ospetsuenetako batean. Ingurune pribatu eta segurua. 
Bertan, parte-hartzaileek eguneroko klase eta jarduerekin 
ikasi eta gozatu ahal izango dute, Lacunza begirale batek 
lagunduta.

Irteera indibidualak

Zure neurrirako bidaiak

Animatuenentzat eta atzerrian ikastaro pertsonalizatuagoa 
egin nahi dutenentzat, bidaia indibidualak eskaintzen ditugu 
Ingalaterrara, Irlandara eta Frantziara.
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Partnerships:

943 46 47 00 academia@lacunza.es www.lacunza.es

A1.2 Grado 2

A1.1 Grado 1

A2.0 Grado 3

A2.1 Grado 4

A2.2 Grado 5 

C1 Avanzado 1

C1 Avanzado 2

B2 Intermedio alto plus

A2 Elemental

A2 Pre-Intermedio

A1 Principiante

B2  Intermedio alto

B1 Intermedio

C2 Maestría

Young learners

Adults & teens

YOUR WORDS, YOUR WORLD

Our Schools

DONOSTIA
AMARA
Eustasio Amilibia, 14

BENTA BERRI
Xalbador Bertsolaria, 8

GROS
Sekundino Esnaola, 39

SAN BARTOLOME
San Bartolome, 10

MORAZA
Moraza, 5

BEASAIN
San Inazio, 17

ERRENTERIA
Niessen MG

IRUN
Jose Ramon Agirretxe, 1, 
atzealdea

TOLOSA
Lopez Mendizabal pasealekua, 1
Rondilla kalea, 2

ZARAUTZ
Gipuzkoa kalea, 15

ESKOLA BIRTUALA
Online
Birtuala

LACUNZA SPANISH SCHOOL + 
BIDAIAK & KANPAMENTUAK
Mundaiz bidea, 8 
Donostia
943 32 66 80
info@lacunza.com

Honako hauen hizkuntza-
hornitzaile ofiziala:

943 46 47 00
www.lacunza.es

Grupo Lacunza*
Argitaratua: 2023ko otsaila: *Academia Lacunza SL |Lacunza Live SL | Lacunza Escuela Internacional SL 
Moraza, 5 20003 Donostia | Gipuzkoa Izena emateko hitzarmenaren bidez araututako ikastaroak. Baliozko informazioa, akats tipografikorik bada salbu.

Real Sociedad de Fútbol Donostia Gipuzkoa Basket

Early Learners

4 urte 5 urte 6 urte

Path to Proficiency

Follow us:
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“Abentura hemen 
hasten da!
Murgildu hizkuntza 
berri batean eta 
sentitu ikaskuntzaren 
emozioa”.

Lacunzan, hizkuntza bat ikasteaz gain, bete-betean biziko 
duzu! Gure “learning by doing” metodoari eta ikaskuntza-fase 
guztietan erabiltzen dugun komunikazio-metodologiari esker, 
hizkuntzan erabat murgiltzea bermatzen dizugu. 

Prestatu zure hizkuntza-trebetasunak mundu errealean eta 
nazioarteko egoeretan arrakasta izateko.

Helburu guztietarako ikastaroak.

Early Learners/ Jeunes Enfants

Young Learners | Jeunes Apprenants

3  6  8  10  12  14  16  18   19-30  30-40  40-55  +55

ADINA

We
love
languages
Bizi ezazu hizkuntzekiko 
duzun pasioa gure 
ikaskuntza-ikuspegi 
paregabearekin.

Estentsiboak

Trinkoak

Prestaketako trinkoak

SpeakIn bonuak

60 Minutes

Online

One to One

+55 Senior

English for Work

Azterketen prestaketa

Ikastaroak 
atzerrian
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Lacunza 
irakasleak
Unibertsitateko 
prestakuntza, hizkuntzen 
irakaskuntzako titulua eta 
etengabeko prestakuntza 
duten 120 irakasle 
baino gehiago gara. 
Irakasleak funtsezko 
pieza dira hizkuntza bat 
ikasterakoan, eta hori 
lortzeko prozesu osoan 
zehar motibatuko zaituzte.

Kalitatea
Cambridgek Euskadin 
duen platinum zentro 
bakarra gara, eta 
hizkuntzak irakasteko 
munduko sarerik 
ospetsuenetako kide gara: 
International House eta 
Eaquals.

Ikasleentzako gune 
berria
Zure ikastaroari buruzko informazio 
guztia izango duzu: klase bakoitzean 
egin dena, zure etxeko lanak, zure notak,  
irakaslearekin bilerak hartzeko aukera.

Global Citizenship
Lacunzan, gure ikasleen ikaskuntza sustatzeko giro 
eroso eta atsegina sortzen ahalegintzen gara. 

International House eta Eaquals hizkuntzak 
iraskuntza-sare ospetsuen barruan, gure irakasleei, 
taldeei eta zerbitzuari kalitate-estandar gorenak 
eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu.
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Early Learners
Jeunes Enfants

Zure seme-alaben lehen urratsak hizkuntzen 
munduan.

Caroline Young
Lacunza Teacher

“Hunkigarria da 
haurrek abestien, 
jolasen eta sormen-
jardueren bidez 
nola ikasten duten 
ikustea.”

Unlock new 
worlds
Hizkuntza berri bat 
ikastea kultura eta lagun 
berriei ate magiko bat 
irekitzea bezala da.

Lacunzan badakigu haurrek errazago barneratu 
ditzaketela hizkuntza berriak txiki-txikitatik ikasten hasten 
badira. Horregatik, gure Early Learners/Jeunes Enfants 
ikastaroak bereziki diseinatuta daude hizkuntzarekin 
harreman natural bat sortzeko, etorkizunean aurrera 
egitea erraztuko duena. 

Haur txikien irakaskuntzan espezializatutako irakasleak 
ditugu. Early Learners/Jeunes Enfants ikastaroetako 
gure aditu taldea gaituta dago 3-7 urte bitarteko haurren 
beharretara eta trebetasunetara egokitutako ikaskuntza-
giroa sortzeko.

GELA EGOKITUAK. Ikasgelak egokituta daude giro astegina 
sortzeko eta haurren estimulazio sentsoriala sustatzeko.

LACUNZA IRAKASLEAK. Guztiek dute prestakuntza 
espezializatua eta esperientzia haur txikiei hizkuntzak 
irakasten.

METODOLOGIA. Metodologia komunikatiboarekin, saioak 
% 100 dira hizkuntzan, modu naturalean barneratzeko. 

Abestiak, jolasak eta dibertsioa: 
hizkuntzetako lehen urratsak 
zirraragarriak izan daitezke 
txikienentzat!

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 1,5 h EDO 2 
h ASTEAN

A1
3-5 URTE (2019tik aurrera 
jaiotakoak)
5-7 URTE

2 EGUN 
ASTEAN

Izena emateko kuota: 62 €
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Young Learners

Open the 
door to new 
adventures 
by learning 
a new 
language
Ikasleek, ondo pasatzen 
duten bitartean, 
aukera izango 
dute komunikazio 
eraginkorrerako 
trebetasunak garatzeko.

Gure Young Learners/Jeunes Apprenants ikastaroak 
modu zirraragarri eta eraginkorra dira zuen seme-alabek 
hizkuntzak ikas ditzaten.

Ikaskuntzaren emaitzetan oinarritutako komunikazio-
metodologia erabiltzen dugu, saio bakoitzean txikiek 
helburu espezifikoak lortzea bermatzen duena.

Baina onena da ikaskuntza dibertigarria eta 
entretenigarria izatea lortzen dugula. Horri esker, zuen 
seme-alabek ikasten gozatuko dute eta datozen urteetan 
azkar egingo dute aurrera. Gainera, lehen probak egiteko 
eta lehen ziurtagiriak lortzeko aukera izango dute, eta 
horrek bidea emango die ikasi duten guztia erakusteko.

Beren adinera eta mailara egokitutako 
jarduerak eta materialak izango 
dituzte, eta haurrei hizkuntzak 
irakasten adituak diren irakasleen 
laguntza izango dute.

“Beren potentziala 
garatzeko eta 
aukeraz betetako 
etorkizuna izateko 
aukera izango dute”.

Lacunza Teacher

Gaizka Aduriz

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 2 h ASTEAN A1-A2 6-12 URTE2 EGUN 
ASTEAN

Jeunes Apprenants

Zure seme-alabak mailen sisteman sartuko dira.

MAILEN SISTEMA. Mailen sisteman sartzearekin batera 
hasiko duten bidaian, euren helburuak lortzen joango dira. 

LEHEN PROBAK. Pre A1 Starters, A1 Movers eta A2 Flyers 
probak diseinatuta daude txikienek ingelesa ikasteko bidea 
modu dibertigarri eta motibagarrian bizkortu dezaten.

JARRAIPENA Jarraipen pertsonalizatua egiten dugu abiadura 
handiagoan aurrera egiteko.

Izena emateko kuota: 62 €

Beren lehen 
erronkak
Lehenengo ziurtagiriekin 
beren trebetasunak 
erakusten hasiko dira.

A2 Flyers

A1 Movers

Pre A1 Starters
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Emma Summers

“Hizkuntza-
konpetentzia handiagoa 
lortuko duzu, eta horrek 
hobetu egingo du 
hizkuntzaren erabileran 
duzun konfiantza”.

Lacunza Teacher

Ikastaro 
orokorrak
Areagotu zure trebetasunak ingelesez eta/edo frantsesez oinarri 
sendoa irabaziz eta aurrera egin gure mailen sistemarekin.

Hobetu zure ingelesa edo frantsesa eta 
lortu zure helburuak Lacunzaren ikastaro 
estentsiboekin. Ikastaro hauetan prestakuntza 
sendoa eskaintzen dizugu, edozein esparrutan 
konfiantzaz moldatu ahal izan zaitezen.

Hizkuntzetan duzun menderatze-maila 
indartzea lortuko duzu, gure mailen sisteman 
aurrera eginez.

Zabaldu zure helburu 
akademikoak eta/edo 
profesionalak Lacunzaren 
ikastaro estentsiboekin.

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 3 h astean A1 - C2 +13 URTE1 edo 2 
egun astean

Zure ingeles- edo frantses-maila hobetzeko modu 
eraginkor eta azkar baten bila zabiltza? 
Gure ikastaro trinkoak aukerarik onena dira zure 
hizkuntza-helburuak denbora laburragoan lortzeko. 

Modu trinkoan lan egingo duzu astelehenetik ostegunera, 
ikasgela barruan eta kanpoan, azkar eta modu sendoan 
aurrera egiten duzula ziurtatzeko.

Lortu askoz denbora laburragoan zure 
hizkuntza-helburuak ingeleseko eta 
frantseseko gure ikastaro trinkoekin.

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 8 h ASTEAN A1-A2 +18 URTE4 EGUN 
ASTEAN

Estentsiboak

Trinkoak
Izena emateko kuota: 62 €
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Path to 
Proficiency
Ezarri zure buruari helbururik 
altuena eta bereizi zaitez C2 
Proficiency ziurtagiriarekin.

C2  Proficiency

C1 Aurreratua

B2 First

B1 Preliminary

Azterketen 
prestaketa
Cambridge English eta Alliance Française ziurtagiriak dira 
zure aliaturik onenak gorenera iristeko.

Azterketak prestatzeko ikastaroak bereziki 
diseinatuta daude Cambridge English eta 
Alliance Française ziurtagiriak lortzeko. 

Klaseetan zeure burua nabarmentzeko 
behar dituzun trebetasunak eskuratzen 
lagunduko dizugu, eta azterketei konfiantzaz 
eta arrakastaz aurre egiteko teknikak ikasiko 
dituzu.

Zure Erasmus helburuetara, 
oposizioetara eta nazioarteko 
esperientziara iristeko 
hurrengo urratsa emateko 
garaia da.

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 3 h astean B1 - C2 +13 URTE1 edo 2 
egun astean

Prestaketako ikastaro trinkoak ziurtagiria ahalik eta 
denbora laburrenean lortu nahi dutenentzat dira 

Benetako azterketen simulazioekin eta metodologia 
eraginkor batekin, oso denbora laburrean prest egongo 
zara azterketari aurre egiteko.

Prest zaude ingeles edo frantseseko 
ziuragiriak denbora errekorrean 
lortzeko? 

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN 8 h ASTEAN B1-A2 +18 URTE4 EGUN 
ASTEAN

Hurrengo 
deialdiak

Prestaketako trinkoak

Prestaketako estentsiboak

Izena emateko kuota: 62 €
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Confidence Comes 
with Practice!
Irabazi konfiantza hitz 
egiterakoan, astean ordu 
beteko elkarrizketa-
ikastaroari esker.

SpeakIn
25 minutuko elkarrizketa-bonuak.

Your passport to 
effective English 
communication
Hobetu zure 
mintzamena 
eta entzumena 
elkarrizketako gure 
bonu eta ikastaroekin.

25 minutuko saioan, Lacunzako gure irakasleek zure 
speakinga edozein tokitatik freskatzen, aktibatzen edo 
hobetzen lagunduko dizute. 

Gure 10, 15 edo 20 saioko bonuen bidez, zure helburuak 
modu eraginkorrean lortu ahal izango dituzu.

Emaiozu bizia zure ingelesari SpeakIn-
ekin! Egunean 25 minututan ingelesez 
erraz hitz egitea lortuko duzu.

INGELESA 
FRANTSESA

URTE OSOAN Aukeratu zure 
ordutegia B2 - C2 +18 URTE10-15-20 

Bonuak

HILABETEA

54 €-tik

“Gimnasioan 
muskuluak bezala 
entrenatu behar da 
jariakortasuna”

Lacunza Director of Studies
Ceri Millward

1 BONU

19 €-tik

6O Minutes
Hobetu zure jariakortasuna ordu beteko klaseetan

INGELESA
FRANTSESA

URTE OSOAN Aukeratu zure 
ordutegia

B1 - C2 +18 URTE1 h astean

TELEFONOA

BIRTUALA

10 BONU 197 €

15 BONU 295 €

20 BONU 373 €

Gure elkarrizketa-ikastaroak astean 
ordubeteko saioa eskaintzen dizu, nahi duzun 
hizkuntzan jariakortasuna, ahoskera eta 
komunikazioa lantzeko.

Gainera, interesatzen zaizkizun 
gaurkotasuneko gaiekin lan egingo duzu, zure 
trebetasunak bizitza errealean aplikatu ahal  
ditzazun.

Zure lan-ingurunea eta 
lagunak txundituta utzi, 
zure ingelesarekin edo 
frantsesarekin konfiantza 
lortuaz.
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   1-3 Making a presentation.

   4 Small talk.

   5 Meetings: stages & asking questions.

   6 Writing formal & informal emails.

   7 Telephone etiquette & language.

   8 Requesting, explaining & apologizing.

   9 Telephoning problems & solutions.

   10 Appplying for a job. Course overview.

1 ORDU

46 €-tik

Online
Autoikaskuntza

INGELESA
Sarbidea 5 
hilabetez

Autoikaskuntza

Aurrera egin zure erritmoan eta osatu ikaskuntza writingerako 
laguntza-saioekin eta ahozko tutoretzekin Zoom edo telefono bidez*.

2 modalitate: Lacunza Essential Plus eta Lacunza Premium Plus.

One to One
Ikastea bizi-jarrera bat da

Eman bultzada bat zure ingelesari edonondik 
gure online ikastaroari esker.

Essential 115 €

Premium* 242 €

Ba al zenekien Lacunzan ere eskola 
partikularrak har ditzakezula?
Zure hizkuntza-maila hobetu edo proiektu garrantzitsu baterako 
prestatu behar duzu? Lacunzan, gure One to One ikastaroa irtenbide 
hobeezina da. 

Zurekin bakarrik arituko den irakasle batekin, zure helburuak lortzeko 
behar dituzun hizkuntzaren alderdiak landu ahal izango dituzu.

HILABETEA

67 €-tik

English for Work
Hobetu zure ingelesa lan-egoeretarako

A1 - B2 +55 URTE

+55
Ikastea bizi-jarrera bat da

Ingelesez hizkuntza-trebetasunak hobetu 
behar dituzu lanerako? 

Ikasi hizkuntzak zure belaunaldiko ikasleekin 
eta jarri praktikan.

Buru geldiezina eta ikasteko gogoa duen pertsona bazara, gure 
hizkuntza-ikastaroa aukera ezin hobea da zuretzat. Gozatu eskola 
erakargarri eta parte-hartzaileez. Zure ingeles- edo frantses-maila 
hobetzen lagunduko dizute eguneroko egoeretan, hala nola bidaia 
batean. 

Izan zaitez gure language lovers taldeko kide eta askatu zure 
hizkuntza-ahalmen guztia!

Customized 
Learning
Lacunza-irakasleak 
izango dituzu zuri eta 
zure helburuei bakarrik 
eskainiak. 

INGELESA
FRANTSESA Neurrira

Zeuk aukeratzen 
duzu

A1 - C2 +11 URTE

INGELESA Urte osoan

1,5 h B2 -C1

+16

1 egun 
astean

English for Work gure ikastaro bimodalarekin, lan-ingurunean 
eguneroko egoerak kudeatzeko behar diren tresnak eskuratu eta 
hobetu ahal izango dituzu. 

Ikastaroak saio presentzialak eta online ikaskuntza uztartzen ditu, 
ikasteko esperientzia malgua eta pertsonalizatua eskaintzeko.

10 ASTE

217 €

Moduluak

+16 URTE
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Ikastaroak 
atzerrian
Talde begiraledunak eta irteera indibidualak.

Talde 
begiraledunak

AUSARTENENTZAT: 
8-18 URTE

Hizkuntza-ikastaro 
pertsonalizatuak eskaintzen 
ditugu, hasiera-hasieratik 
hizkuntza praktikatu ahal izan 
dezazun. Zure erosotasun-
eremutik irteteko eta ingurune 
berri eta zirraragarri batean 
murgiltzeko prest bazaude, 
ikastaro hau zuretzat da. 

Irteera 
indibidualak

ESPERIENTZIA PAREGABEAK, 
DENA BARNE DELA

Ahaztu kezka guztiak eta goza 
ezazu dena barne hartzen duen 
eskaintzaz, Lacunzako talde 
begiraledunekin. Programarik 
berritzaileenak 8 eta 18 urte 
bitarteko ikasleentzako eskola 
ospetsuenetan. 

Lacunzan uste dugu atzerrian hizkuntza bat ikastea, 
hazkunde pertsonal eta profesionalerako aukera izateaz 
gain, esperientzia paregabea eta ahaztezina ere badela. 

Horregatik, aholkularitza pertsonalizatua eta ostatuen eta 
aisialdiko programa erantsien aukera zabala eskaintzen 
dizkizugu, ikasten ari zaren bitartean bidaiaz goza 
dezazun. Utz iezaguzu ikasteko abentura honetan zurekin 
parte hartzen!

Ikasi hizkuntzak eta egin lagun berriak 
atzerrian egiten ditugun ikastaroei 
esker.

HIZKUNTZA GUZTIAK URTE OSOAN A1-C2 8 URTETIK 
AURRERA

Urte/hiruhileko 
akademikoa

ZURE NEURRIRAKO BIDAIA

Zuk erabakitzen duzu 
ikastaroaren hasiera eta 
iraupena, baita zure ikasketak 
zure interes eta beharren 
arabera nola bideratu ere. Osatu 
zure esperientzia munduko 
eskolarik onenetako jarduera-
koordinatzaileek antolatutako 
txango- eta aisialdi-planekin.

Helduentzako 
ikastaroak 
atzerrianIRLANDA, USA, KANADA, UK

Aukera zoragarria kultura 
desberdin batean erabat 
murgiltzeko. Atzerrian urte/
hiruhileko akademiko bat egin 
dezakezu, edo urte sabatiko bat 
hartu, osorik hizkuntza ikasten 
emateko. 
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Nola lor dezaket
nire helburuak?

IZENA HELBURUA EGUNGO MAILA

IKASTURTEA ORDUTEGIA IRAUPENA PREZIOA

Path to Proficiency



Partnerships:

943 46 47 00 academia@lacunza.es www.lacunza.es

Young learners

Adults & teens

YOUR WORDS, YOUR WORLD

Our Schools

DONOSTIA
AMARA
Eustasio Amilibia, 14

BENTA BERRI
Xalbador Bertsolaria, 8

GROS
Sekundino Esnaola, 39

SAN BARTOLOME
San Bartolome, 10

MORAZA
Moraza, 5

BEASAIN
San Inazio, 17

ERRENTERIA
Niessen MG

IRUN
Jose Ramon Agirretxe, 1, 
atzealdea

TOLOSA
Lopez Mendizabal pasealekua, 1
Rondilla kalea, 2

ZARAUTZ
Gipuzkoa kalea, 15

ESKOLA BIRTUALA
Online
Birtuala

LACUNZA SPANISH SCHOOL + 
BIDAIAK & KANPAMENTUAK
Mundaiz bidea, 8 
Donostia
943 32 66 80
info@lacunza.com

Honako hauen hizkuntza-
hornitzaile ofiziala:

943 46 47 00
www.lacunza.es

Grupo Lacunza*
Argitaratua: 2023ko otsaila: *Academia Lacunza SL |Lacunza Live SL | Lacunza Escuela Internacional SL 
Moraza, 5 20003 Donostia | Gipuzkoa Izena emateko hitzarmenaren bidez araututako ikastaroak. Baliozko informazioa, akats tipografikorik bada salbu.

Real Sociedad de Fútbol Donostia Gipuzkoa Basket

Early Learners

4 urte 5 urte 6 urte

Path to Proficiency

Follow us:

A1.2 Maila 2

A1.1 Maila 1

A2.0 Maila 3

A2.1 Maila 4

A2.2 Maila 5  

C1 Aurreratua 1

C1 Aurreratua 2

B2 Tarteko altua plus

A2 Elemental

A2 Aurre-Tartekoa

A1 Hasiberri

B2  Tarteko altua

B1 TartekoaB1
.

1

C2 Maisutza


