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Informações sobre o curso
Endereço
De iniciantes a pessoas com nível B2, aconselhamenGempenstrasse 27
to individual na procura de um emprego ou posto de
4053 Basel
aprendizagem, serviço de guarda de crianças

Telefone, E-mail

Internet

061 361 85 88
info@absm.ch

www.absm.ch

x

x

Centro de exames telc, estudo acompanhado, cursos
de escrita e dicção, serviço de guarda de crianças

Schifflände 3
4051 Basel

058 440 90 90
info@academia-schweiz.ch

www.academia-schweiz.ch

x

x

Início dos cursos em agosto e janeiro, cursos de
alemão dos níveis A1 a C2, cursos de certificado telc

Vogelsangstrasse 15
4058 Basel

061 695 61 11
ags@bs.ch

www.agsbs.ch

x

Nível A1–C2, cursos intensivos, ortografia, cursos de
candidatura, cursos relacionados com a profissão

Weisse Gasse 6
4001 Basel

061 263 10 15
info@arcadia-schule.ch

www.arcadia-schule.ch

x

x

Curso de formação cívica, cursos relativos ao tema
de comunicação intercultural, cursos de dicção,
oficina de escrita

Bahnhofstrasse 16
4133 Pratteln

061 827 99 00
info@ald-bl.ch

www.ald-bl.ch

x

x

Cursos intensivos, cursos de negócios, cursos para
crianças, atividades culturais, estudo acompanhado

Elisabethenanlage 9
4051 Basel

061 202 12 12
info@benedict-basel.ch

www.benedict-basel.ch

x

x

Níveis A1–B2; diariamente de manhã e à noite, TELC, Gerbergasse 4
e-Learning, seminários interculturais
4051 Basel

061 226 90 40
basel@berlitz.ch

www.berlitz.ch

x

x

Cursos de dicção e escrita, alemão para diversos
grupos profissionais, reuniões de aconselhamento
gratuitas

Clarastrasse 17
4005 Basel

061 690 96 26
infobs@ecap.ch

www.ecap.ch/Basel

Alemão intensivo para mulheres (iniciantes) com
informações relativas à vida em Riehen e Bettingen

Wettsteinstrasse 1
4125 Riehen

061 646 82 51
gabrielle.pluess@riehen.ch

www.riehen.ch

Níveis A1–C1. Cursos de dialeto de Basel.
Tarifa reduzida para desempregados, Au-Pair
e estudantes

Eisengasse 5
4051 Basel

061 261 80 63
info@ggg-kurse.ch

www.ggg-kurse.ch

Dufourstrasse 50
4052 Basel

061 278 99 33
www.inlingua.ch
sprachkurse@inlingua-basel.ch

x

GGG Kurse

Volkshochschule beider Basel

Preparação para os exames telc/Goethe

x

Centro de exames telc/Goethe

Cursos de empresas

Cursos de alfabetização

x

Alemão suíço

academia Sprach- und Lernzentrum

Cursos para mulheres

Aulas particulares

x

Conversação

ABSM

Com serviço de guarda de crianças

Cursos ao sábado

Etiquetas de certificação

Organizador do curso

x

Classificação individual nos níveis A1–C2, cursos
x intensivos e semi-intensivos, cursos semestrais,
pequenos grupos (3–6 pessoas)

x

x

Tarifa reduzida consoante os rendimentos auferidos,
sala de computadores, cursos de alemão e integração,
cursos de iniciação económicos

Gundeldingerstrasse 161 061 365 90 20
www.k5kurszentrum.ch
4053 Basel
briefkasten@k5kurszentrum.ch

x

x

x

Diplomas internacionais: preparação dos níveis A2
a C2 / sessões de integração

Jurastrasse 4
4053 Basel

058 575 87 00
klubschule@migrosbasel.ch

www.klubschule.ch

x

x

x

Centro de exames Goethe oficial, preparação para
os exames com especialistas, curso intensivo/póslaboral A1–C2

Elisabethenanlage 9
4051 Basel

061 202 12 02
info@nsh.ch

www.nsh.ch

x

Alemão no hospital, apoio aos alunos, trabalhos de
conclusão do curso, Human Emotional Method

Leonhardsstrasse 38
4051 Basel

061 281 85 40
info@sprachstudio-severin.ch

www.sprachstudioseverin.ch

Em Riehen, níveis A1-B2, cursos de conversação de
manhã e à noite, centro de exames

Kornfeldstrasse 52
4125 Riehen

078 845 95 79
info@mvdk.ch

www.mvdk.ch

Cursos de oficina B1, C1 e C2; estilística e gramática
C2; ler e escrever para filhos de pais emigrantes que
já nasceram na Suíça

Kornhausgasse 2
4051 Basel

061 269 86 66
vhsbb@unibas.ch

www.vhsbb.ch

x

