
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Els cursos presencials es faran a El Mirador en horari de tardaImage not found or type unknown

Els cursos presencials es faran a El Mirador en horari de tarda

El Servei Local de Català obre del 7 al 15 de febrer noves
inscripcions a cursos presencials i semipresencials

Dimecres 30 de gener de 2013

El Servei Local de Català obre el proper mes de febrer la convocatòria per a les
inscripcions a cursos de català presencials i semipresencials de diferents nivells.

Els exalumnes del Servei podran formalitzar les inscripcions dijous 7 i divendres 8
de febrer, de dilluns a divendres als matins, d’11 a 13 hores, i també els dilluns,
dimarts i dijous, de 17 a 19 hores. En els mateixos horaris s’obriran les inscripcions
per a nous alumnes els dies 11, 12, 13, 14 i 15 de febrer. Els alumnes de nova
incorporació poden fer la prova de nivell a partir de l’1 de febrer per saber a quin
curs s’han de matricular pels seus coneixements previs.

Els nous cursos programats inclouen sis nivells semipresencials, en concret els de
nivell Intermedi 1, 2 i 3 i els de Suficiència 1, 2 i 3, que es duran a terme a través de
la plataforma en línia www.parla.cat i que corresponen als certificats oficials de
nivell B i C. Aquests cursos estan adreçats a persones amb poca disponibilitat
horària ja que els alumnes treballen els continguts, amb el suport d’un tutor, però
segons les seves possibilitats d’horari. D’altra banda, els cursos presencials, que es
duran a terme en horari de tarda, són el Suficiència 2, és a dir, el segon mòdul del
nivell C, i el curs Bàsic 3. Aquest darrer curs és homologat, dóna el títol oficial del
nivell A1 bàsic i s’impartirà de forma gratuïta.

Les persones interessades a realitzar algun d’aquests cursos, que començaran el 21
de febrer, s’hauran d’adreçar al Servei Local de Català, situat al segon pis d’El
Mirador (pl. del Mirador, s/n), presencialment, per telèfon trucant al 93 714 30 43 o
bé enviant un correu electrònic a castellarvalles@cpnl.cat.

Servei Local de Català
Pl. d'El Mirador, s/n
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