Pamplona Learning
Spanish Institute
Институтът за изучаване на Испански език в Памплона (PLSI) е модерно училище,
съчетаващо престиж и опит, където можете да сбъднете мечтата си да научите
Испански език.
В училището на Ваше разположение е екип от специалисти, винаги готови да Ви
помогнат както в усилията Ви да научите Испански език, така и да направят
престоя Ви в Памплона възможно най-приятен.
В Института за изучаване на Испански език в Памплона (PLSI) не само изучавате
Испански език, но и Ви се предоставя възможността да се докоснете до
историческото наследство на Навара, нейните традиции и обичаи, богатата й
природа и разнообразна кухня.

Навара
Автономна област Навара се намира
в Северна Испания, на границата с
Франция и е с територия от 10 421
км². Тя е част от историческия Баски
регион на Испания, който така и
никога не бива завладян напълно от
Арабите или някой друг.
Навара има три много различни
географски
и
био-климатични
области: планинската област на
север, областта около Памплона и
накрая
южната
част.
През
последното столетие населението на
Навара се е увеличило почти двойно
и в момента то е около 640 000
жители.
Навара има хиляди лица: смесица от
историческо наследство, кулинария,
гостоприемство,
разнообразни
пейзажи,
планина,
спокойствие,
традиции, фолклор.
Навара е и „страната на Хемингуей” Памплона (на баски Iruña); Бягането
пред биковете (el Encierro) и
коридата по време на ежегодната
фиеста Сан Фермин (San Fermin);
драматично
стръмните
северни
долини на Навара с пълните с
пъстърва
потоци,
които
американският писател описва с
толкова страст в първия си и според
някои най-добър роман “The sun also
rises”.

Памплона
Памплона, столицата на автономна
област
Навара,
е
политически,
административен, икономически и
културен център на Навара. Дължащ
световната си известност на San
Fermin и el Camino de Santiago,
древният, ограден от крепостни стени
град сега се простира над басейна на
река Арга и заедно с околните общини
образуват един съвременен град –
дом за над 200 000 души. Голямата
гордост на града е определението,
което му дават неговите жители –
изграден за живеене. Памплона се
счита за привилегирован град заради
отличното ниво на общественото и
частно
здравеопазване,
разнообразието на културния живот,
неповторимата
атмосфера
на
изпълнените със сгради с историкоархитектурна стойност улички.
Памплона е модерен и рядко
гостоприемен
град,
а
¼
от
територията му са паркове и градини,
което го прави един от най-зелените
европейски градове.
Въпреки, че е сравнително малък
град, Памплона се радва на огромен
престиж
заради
качеството
на
университетите си и нивото на
здравната система.
Това превръща Памплона в място за
провеждане на научни, технически,
здравни и културни конференции.

Pamplona Learning
Spanish Institute
Институтът
за
изучаване
на
Испански език в Памплона (PLSI)
дължи съществуването си на Clen
College, който работи повече от 20
години,
предоставяйки
езиково
обучение на жителите на Памплона
и
съседните
райони;
на
Правителството на Навара, което е
силно
заинтересовано
да
се
рекламира и популяризира област
Навара
като
дестинация
за
студентите, изучаващи Испански
език като втори език и не на
последно място на г-н Declan Miller
– Управляващ директор на High
Schools International и един от найважните
хора
в
света
на
студентските пътувания.
Училището
се
намира
в
историческия център на града, в
сграда
с
емблематична
архитектурна
стойност,
където
Институтът
за
изучаване
на
Испански език в Памплона (PLSI)
има седем модерно оборудвани
класни
стаи,
библиотека,
мултимедийна зала, конферентна
зала, кафе и ресторант. Цялата
сграда е оборудвана с wi-fi.

Методология


Програмите за обучение в Института са разработени от високо
квалифицирани преподаватели, в съответствие с насоките, определени от
Институт Сервантес, тъй като PLSI е негов Акредитиран център!



Преподавателите в Института са с висше образование и богат опит в
преподаването на Испански език като чужд език.Освен това те самите
постоянно повишават своята квалификация със специфични обучения за
преподаватели по Испански език като чужд език (ELE).



Учебните сесии в Института за изучаване на Испански език в Памплона са
фокусирани върху Ученика и неговото обучение и прогрес. Ето защо при
подготовката на учебните програми се вземат предвид произхода на
учениците, тяхната възраст, стил на учене и индивидуални потребности.
Езикът, който се използва по време на учебните часове, е само и
единствено Испански. В учебните сесии основният подход е да се
насърчава едновременно както активно участие на учениците в учебния
процес, така и способността им за реализиране на конкрентни учебни
задачи, взаимствани от реални житейски ситуации.



В допълнение към този учебен подход, основан на активна
комуникативност, курсовете в Института за изучаване на Испански език в
Памплона следват плътно Европейските рамки на обучение.



Специален акцент се поставя върху комуникативния аспект на владеене на
езика, както разбиране, така и устно изразяване.

Нивата
Институтът за изучаване на Испански език в Памплона предлага курсове от
Начално ниво (за хора без абсолютно никакви познания по Испански език)
до най-Високо С2.
Нива в Института за изучаване
на Испански език в Памплона

Европейски
еквивалент

DELE (2015)

ELEMENTAL - A1

А1

DELE A1

PRE-INTERMEDIO - A2

А2

DELE A2

INTERMEDIO - B1

B1

DELE B1

INTERMEDIO ALTO - B2

B2

DELE B2

AVANZADO - C1

C1

DELE C1

SUPERIOR - C2

C2

DELE C2

Езиковите умения на учениците в края на съответното ниво са:


Elemental – A1
Ученикът може да се изразява устно и в писмен вид по един базов начин;
да говори за мнения, чувства и нужди, свързани с ежедневния му живот.



Pre-Intermedio – A2
Като цяло Ученикът може да изрази мнения, чувства и потребности както
устно, така и писмено и да сподели ограничена информация в ежедневни
ситуации. Може свободно да се изразява в минало време. Може да чете и
разбира прости текстове с обща информация или литературна насоченост.



Intermedio – B1
Ученикът има познания по езика, които му позволяват да се изразява
свободно по близки за него теми. Може да се изразява писмено,
съставяйки текстове с определена дължина и сложност. На това ниво
Ученикът ще придобие също така общи познания по социално-културната
реалност в Испания, посредством четенето на общо-информативни
текстове.



Intermedio Alto – B2
Ученикът може да общува и да се изразява устно достатъчно гладко и
непринудено. Може да аргументира становището си както устно, така и в
писмен вид.



Avanzado – C1
Ученикът може да прави изводи относно мненията на другите и да
изразява своето собствено мнение по засегнатата тема. Умее да
разпознава различни стилове и да усеща употребата на метафори, ирония
и други. Демонстрира добро владеене на езика и си служи с него гъвкаво и
ефективно.



Superior – C2
Ученикът може да поддържа нормален и гладък разговор. Може да спори
убедително и да използва специфична лексика, необходима за всяка
ситуация. Способен е да оспори аргументите на опонентите си и е в
състояние да ги убеди. Чете литературни текстове на съвременни автори и
той самият може да пише, служейки си с различни стилове.

Курсовете
Стандартен курс
Общ курс по Испански език с 20 часа на седмица от 9.00-13.15h всеки ден
от понеделник до петък

Интензивен курс
Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура,
литература и история. Състои се от 25 часа на седмица от 9.00-14.15h
всеки ден от понеделник до петък.

Суперинтензивен курс
Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура,
литература и история – общо 30 часа на седмица от 9.00-15.15h от
понеделник до петък
Курсът е подходящ за тези, които искат да напредват с висока скорост в група!

Стандартен курс + 5 индивидуални урока
Общ курс по Испански език с 20 часа на седмица от 9.00-13.15h всеки ден
от понеделник до петък в група + 5 индивидуални урока на седмица. Тези 5
индивидуални урока са специално подготвени, съобразно индивидуалните
нужди, интереси и пропуски в езика на Ученика.

Интензивен курс + 5 индивидуални урока
Общ курс по Испански език, допълнен с часове по Испанска култура,
литература и история – общо 25 часа на седмица от 9.00-14.15h от
понеделник до петък в група + 5 индивидуални урока на седмица. Тези 5
индивидуални урока са специално подготвени, съобразно индивидуалните
нужди, интереси и пропуски в езика на Ученика.

Курс за подготовка за ДЕЛЕ
(Диплома за владеене на Испански език като чужд език)
Дипломата за владеене на Испански език като чужд език (DELE) е
официална акредитация за владеене на езика, издавана от Институт
Сервантес от името на Испанското министерство за образование и наука.


ДЕЛЕ изпитите имат шест нива – А1, А2, В1, В2, С1, С2
Курсът за подготовка за изпита ДЕЛЕ е 4-четири или 8-осем седмичен, с по
25 учебни часа на седмица от 9-00-14.15h от понеделник до петък и се
провежда точно преди официалните дати за явяване на изпита. Учениците
имат по 2 урока дневно по общ Испански + 3 урока дневно, посветени на
специфични аспекти от изпита.

Допълнителна
информация


Всички гореспоменати курсове започват всеки понеделник, с изключение
на този за подготовка за ДЕЛЕ (консултирай датите), както и този за
абсолютно начинаещи, който стартира всеки първи и трети понеделник на
месеца.



Учениците правят тест за определяне на нивото им в седмицата преди
началото на курса им и така биват записани в подходяща, отговаряща на
нивото им, показано на теста група.



В последния ден от обучението си всеки Ученик получава Сертификат за
присъствие.



Часовете са с продължителност 55 минути и се провеждат от понеделник
до петък предиобед. Само ако обстоятелствата го налагат Институтът си
запазва правото да промени времето на курсовете, даже и да премести
курсовете следобед или вечер.



Ако часовете са пропуснати, защото са били в официален празничен ден –
те не се оттучват. Ако са се паднали в една седмица два официални
празнични дни – оттучват се учебните часове само от единия.



Учебните групи са с минимум 4-четири и максимум 10 човека. Ако за
следните курсове има записани само 1-един, 2-двама или 3-трима човека,
учениците получават намален общ брой учебни часове на седмица
съответно Стандартен курс – 15 часа, Интензивен курс – 18 часа,
Суперинтензивен курс – 21 часа, Курс за подготовка за ДЕЛЕ – 20 часа.



В Института за изучаване на Испански език в Памплона Учениците са в
центъра на учебния процес. Основната цел на уроците е да се развият
комуникативните им умения. За да постигнат това, Учителите в Института
използват различни източници като учебници, материали от пресата,
телевизията и/или интернет.

Специални
курсове


Испански за групи
Този курс е предназначен специално за училища, университети, асоциации
и компании. Институтът предлага специално разработени курсове на
специална цена за групи от хора, които имат сродни интереси и цели и се
запишат заедно. Работи се с лице от страна на групата, на което бъде
възложено да отговаря за разработване на програмата. Това може да бъде
програма изцяло от уроци по Испански език или съчетание от уроци по
Испански език и културни занимания и развлекателни дейности за
свободното време. Продължителността на тази програма е гъвкава и
подобен курс може да стартира по всяко време на годината. Минималната
възраст е 12-14 години. Учебните часове са с продължителност 55 минути
и са по минимум 2 на ден.



Испански за 50+
Учениците имат възможността да учат Испански език в неповторима
атмосфера. Курсът се състои от 20 урока по общ Испански на седмица,
допълнени от културни и социални дейности. Часовете се провеждат от
9.00-13.15h от понеделник до петък. Минималният брой ученици в група е
4-четирима.



Специфични езикови програми за работещи и бизнесмени
Специфичните езикови програми за работещи и бизнесмени се провеждат
само като индивидуални уроци и по специално разработена програма.
Учениците могат да избират между 20, 30 или 40 урока на седмица.
Минималният престой и съответно период на обучение в Института е
1 седмица.



Стажантски програми
Тези програми са комбинация от езиков курс и неплатен/платен труд във
фирми. Програмата може да продължи от 24 до 48 седмици и се състои от
най-малко 4 седмици курс по общ Испански, последван от стаж в компания.
Стажантските възможности в момента са в областта на инженерството
(автомобилна промишленост, авиационен сектор), администрация,
химическа промишленост и маркетинг. За да участват в тази програма
студентите трябва да имат средно ниво (В1) по Испански език.

Моята езикова
ваканция в Испания 




Като Представител на Pamplona Learning Spanish Institute,
Акредитиран център на Институт Сервантес,
AzareS Ви предлага:
Индивидуални езикови ваканции – целогодишно; за всички възрасти и
всички нива от А1 до С2 вкл.

Организирани езикови ваканции:
Самолет – 1 седмица; Дати 2015: 04.04-11.04 + 18.07-25.07 + 29.08-05.09
Самолетната програма включва и разглеждане на Барселона, Олите и Сан Себастиан



Автобус – 2 седмици; Дати 2015: 01.04-14.04 + 15.07-28.07 + 26.08-08.09
Автобусната програма включва и разглеждане на Загреб, Милано, Сан Ремо,
Ница, Марсилия, Барселона, Сан Себастиан, Монпелие, Генуа и Любляна

Испански за 50+

(Едноседмична програма)
програма)
Институтът дава възможност на своите Ученици от всички възрасти да учат
Испански език в неповторима атмосфера. Програмата се състои от 20
урока на седмица по общ Испански, допълнени от културни и социални
дейности. Уроците започват в 9.00h и завършват в 13.15h от понеделник до
петък.
Минимален брой ученици в група – 4-четирима.
Начални дати за 2015:
Целогодишно – по запитване








Програмата съдържа:
20 урока по общ Испански;
Разходка из Памплона с местен екскурзовод;
Посещение на Музея на Навара и/или Катедралата на Памплона и
музейната експозиция към нея;
Специална дегустация на „тапас” (tapas) в Памплона;
Посещение на бар, където всеки дегустира „тапас” и вино
Посещение на винарна;
Включва дегустация на вино, както и обясняване на процеса на
производство на вино
Посещение на Олите;
Олите е седалище на Наварския кралски двор през Средновековието.
Екскурзията включва обиколка на градчето и посещение на
Средновековния замък

Испански
за Инженери














Този курс е специално създаден за хора, работещи в областта на
инженерството, които искат да придобият лексика и изрази, обичайни за
различни области, свързани с инженерството. За да участват активно в
този курс Учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански
език.
Продължителност и график
Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански:
60 часа специализиран Испански за инженери и 40 часа по общ Испански
5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути
почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути
Дати на курсовете за 2015
Този курс ще се проведе на следните дати:
От 20-ти юли до 14-ти август. Крайна дата за записване: 3-ти юни
**За групи датите могат да бъдат адаптирани с нуждите на групата
Цели на курса
Да се увеличат изразите, обхвата на речника и комуникативните стратегии
на учениците като цяло и в частност в областта на инженерството;
Да се увеличи и подобри устното изразяване в съответната
професионална област при представяне на презентации, срещи и
преговори;
Да се развият в участниците умения за слушане и говорене, както и да се
подобрят техните умения при писане;
Да се научат да разрешават проблеми едновременно в група и/или
индивидуално и да придобият образователни стратегии за в бъдеще;
Да се подобрят техните познания по Испанска и Латиноамериканска
култура
Описание на курса
Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на
инженерството;
Използване на различни материали в класната стая, включително
автентични материали;
Подготовка на проекти и презентации по теми, свързани с инженерство;
Посещение на съоръжения, свързани с този сектор в Навара
(3 посещения/екскурзии по време на курса)
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5

Испански
за Медици














Този курс е специално създаден за професионалисти и бъдещи
професионалисти в медицинската и здравна сфера, които искат да
придобият лексика и изрази, които се използват най-често в отношенията
им с пациенти и роднини на пациентите. За да участват активно в този курс
Учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански език.
Продължителност и график
Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански:
60 часа специализиран Испански в областта на медицината и здравето и
40 часа по общ Испански
5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути
почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути
Програмата включва и 3 екскурзии до медицински съоръжения.
Дати на курсовете за 2015
Този курс ще се проведе на следните дати:
От 20-ти юли до 14-ти август. Крайна дата за записване: 3-ти юни
**За групи датите могат да бъдат адаптирани с нуждите на групата
Цели на курса
Да се увеличат изразите, обхвата на речника и комуникативните стратегии
на учениците, за да се улесни общуването между професионалисти и
пациенти и техните роднини;
Да се практикуват в реалния живот медицински ситуации, като например
интервюта на пациенти и консултации със семейства на пациентите;
Да се научат да разрешават проблеми едновременно в група и/или
индивидуално и да придобият образователни стратегии за в бъдеще;
Да се подобрят техните познания по Испанска и Латиноамериканска
култура
Описание на курса
Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на
медицината и здравеопазването;
Използване на различни материали в класната стая, включително
автентични материали;
Подготовка на проекти и презентации по теми, свързани с медицината и
здравеопазването;
Посещение на медицински съоръжения в Навара (3 посещения по време
на курса)
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5

Бизнес
Испански















Този курс е специално създаден за хора, работещи в областта на бизнеса,
които искат да придобият лексика и изрази, които са обичайни за
различните области, свързани с тяхната кариера. За да участват активно в
този курс Учениците трябва да имат поне ниво В1 на владеене на Испански
език.
Продължителност и график
Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 100 часа Испански:
60 часа специализирани по бизнес Испански и 40 часа по общ Испански
5 учебни часа дневно от понеделник до петък, от 9.00-14.15h и 25 минути
почивка от 10.55-11.20h; Часовете са с продължителност 55 минути
Програмата включва и 3 екскурзии до компании в областта.
Дати на курсовете за 2015
Този курс ще се проведе на следните дати:
От 20-ти юли до 14-ти август. Крайна дата за записване: 3-ти юни
**За групи датите могат да бъдат адаптирани с нуждите на групата
Цели на курса
Да се увеличат изразите, обхвата на речника и комуникативните стратегии
на учениците;
Да прехвърлят комуникативните умения, показани и практикувани в
класната стая в реални ситуации;
Да се научат да разрешават проблеми едновременно в група и/или
индивидуално и да придобият образователни стратегии за в бъдеще;
Да се подобрят техните познания по Испанска и Латиноамериканска
култура
Описание на курса
Изучаване на граматика, изрази и лексика, специфични за областта на
бизнеса;
Използване на различни материали в класната стая, включително
автентични материали;
Подготовка на проекти и презентации по теми в областта на бизнеса;
Посещение на компании в Навара (3 посещения по време на курса)
Брой ученици/студенти в група: максимум 10, минимум 4 или 5

Испански
и Сан Фермин









Сан Фермин е несравним празник и „визитка” на Памплона. Всяка година
между 6-ти и 14-ти юли Сан Фермин прави града популярен по целия свят.
За популяризирането на Сан Фермин ключова роля изиграва Ърнест
Хемингуей с неговия роман „Fiesta - The sun also rises, 1926”. Превърнал
се в мит, в наши дни Сан Фермин е една жива, дългоочаквана и
многолюдна международна фиеста.
Дати на курсовете за 2015: от 6-ти юли до 10-ти юли.
Този курс включва:
Такса за записване;
Стандартен курс по общ Испански, 20 часа на седмица от понеделник до
петък от 09.00-13.15h;
Развлекателни дейности:
Посещения с местен екскурзовод: Памплона, наблюдаване на сутрешното
тичане пред биковете по улиците на Стария град до Арената и
емблематични места из града, свързани с Хемингуей;
Посещение до Corrales del Gas (мястото, където се грижат за биковете по
време на фиестата);
Осигурено наблюдаване на тичането пред биковете по улиците на Стария
град (el Encierro) от Балкон с гледка към атракцията
Консултирай се за наличност на програмата.
Минималният брой ученици за провеждането на тази програма е
4-четирима или 5-петима.

Предложения
за свободното време
Институтът за изучаване на Испански
език в Памплона предлага на своите
ученици
широк
спектър
от
развлекателни
дейности
и
предложения за свободното им време
след приключване на учебните часове
и/или през почивните дни. Ето част от
това, което можете да си изберете, за
да опознаете по-добре културата и
природата на Памплона и област
Навара:
 Обиколка на Памплона и нейните
исторически
сгради
и
забележителности;
 Екскурзия
до
Средновековното
градче Олите с посещение на
Готическия замък на Наварските крале;
 Посещение на Сан Себастиан със
свободно време за плаж;
 Посещение на Музея Гугенхайм в
Билбао;
 Посещение на някои от найинтересните винарски изби в Навара;
 Посещение на пустинната област
Bardenas Reales или Природния парк
Señorío de Bertiz;
 Възможност да се опознае историята
на областта по пътя на Camino de
Santiago в Памплона, Estella или
Puente la Reina;
За да се състои някоя от изброените
екскурзии изискването е да се събере
минимална група от 4 човека.

Настаняване
Институтът за изучаване на Испански език в Памплона предоставя на
своите ученици различни възможности за настаняване.










Настаняване в семейства – Това са внимателно подбрани семейства,
където учениците са посрещнати и настанени в топла и приятелска
семейна среда. Според нас това е най-добрия начин Учениците да се
запознаят с ежедневието, обичаите и културата на страната, едновременно
с изучаването и практикуването на езика.
Настаняването в семейства предлага две възможности:

Пълен пансион – самостоятелна стая с включени континентална
закуска, обед и вечеря или

Полупансион – самостоятелна стая с включени континентална
закуска и вечеря от понеделник до петък и пълен пансион през
почивните дни
Настаняването в двойна стая става по изключение и само в случаите ако
двамата ученици са се записали заедно.
Почистването на стаята и прането са грижа на семейството, извършва се
веднъж седмично и в зависимост от навиците на конкретното семейство.
Споделен апартамент с испанци или други чуждестранни студенти
Тези хора може да са собственици на апартамента или испански
студенти. Тези апартаменти Не са Студентски общежития.
В този случай приготвянето на храна и почистването са задължение на
Ученика; той също така има право на достъп до общите части в
апартамента като кухня, хол и баня. В зависимост от конкретното жилище е
възможно Ученикът да ползва самостоятелен санитарен възел срещу
малка допълнителна такса.
Всякакъв друг тип настаняване – индивидуален апартамент, студентско
общежитие, хостел или хотел при конкретно запитване и наличност.
Настаняването се извършва в неделята преди първия учебен ден, а
освобождаването/напускането на жилището става в съботата след
последния учебен ден.
Таксите за настаняване включват:
Настаняване в семейства – храна по избор, хавлиени кърпи и спално
бельо, почистване на общите помещения и стаята на ученика, пералня
веднъж седмично, електроенергия, газ и вода до определена сума
Споделен апартамент – спално бельо, одеяла и кърпи, достъп до напълно
оборудвана кухня и пералня (веднъж седмично), почистване на общите
помещения, електроенергия, газ и вода до определена сума.

Допълнителна
информация
















Работно време на банките – от 9.00-14.30
Някои цени – кино 8 евро, безалкохолни напитки 1.90 евро, бира 2 евро,
меню в ресторант между 12 и 35 евро, дискотека 12 евро
Учениците могат да ползват компютрите в библиотеката на Института.
Всяко индивидуално ползване е ограничено до 15 минути на сесия. Цялата
сграда е wi-fi оборудвана и Учениците могат да ползват собствените си
лаптопи и мобилни устройства навсякъде.
Освен това из града и особено из центъра има достатъчно wi-fi зони за
обществено ползване.
Памплона има оживен нощен живот с голям брой студенти, поради двата
университета в града. Много млади студенти избират тези университети за
своето обучение, както от други области на Испания, така и от чужбина.
Основните места за събиране на младежите са Стария град и съседните
му квартали San Juan, Iturrama и Ensanche. Там е пълно с места, където
няма опасност да скучаете.
Памплона като цяло се определя за безопасен град. Въпреки това
препоръчваме на Учениците ни да вземат елементарни предпазни мерки,
характерни за пребиваването във всеки средноголям град – избягвайте да
се разхождате из недобре осветени места, както и сами късно през нощта
и т.н.
Католицизмът е основната религия в страната.
След края на първата седмица обучение в Института за изучаване на
Испански език в Памплона, Ученика бива помолен да попълни кратък
въпросник, с който ориентира екипа на училището за нивото си на
удовлетвореност от обучението до този момент. Тук Ученикът може да
даде мнението си по отношение на конкретното си обучение, удобствата в
сградата, настаняването и други. Така насърчаваме Учениците да ни
държат в течение с всичко, свързано с тяхното пребиваване и обучение и
ни дава възможност при необходимост да го подобрим. Подобен въпросник
Ученикът бива помолен да попълни и в края на обучението/престоя си.
Никаква официална жалба не се приема и обработва след като Ученикът
вече е приключил своето обучение и е напуснал Памплона.
Ученикът може да бъде експулсиран или репатриран
в случаи на
притежание на наркотици, нанесени материални щети върху съоръжения в
Института или мястото на настаняване, ако той представлява заплаха за
себе си или околните, ако той/тя нарушава закона.

Комуникации
и Транспорт


С кола
Автогарата се намира в центъра на Памплона и има редовни ежедневни
линии и връзки с Мадрид, Барселона, Билбао, Сан Себастиан и голям брой
други градове в Испания и Навара.
www.autobusesdenavarra.com
www.estaciondeautobusesdepamplona.com



С влак
Ж.П. гарата е разположена в квартал San Jorge на малко разстояние от
центъра на града (директна връзка с автобусни линии 8 или 9). Тя има
редовни ежедневни железопътни връзки с Мадрид, Барселона, Сарагоса,
Сан Себастиан, Виториа и още много други градове в Испания. Тези, които
идват или отиват от/за Южна Испания трябва да се прекачат в Мадрид.
www.renfe.es



Със самолет
Летището е разположено в Noáin, на 7 километра от центъра на Памплона
и има редовни дневни полети от и за Мадрид, Барселона и други испански
градове.
www.aena.es

