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Alguns dels alumnes del Servei de Català del curs passat.

El Servei Local de Català obre el termini perquè nous alumnes
sol·licitin les proves de col·locació

Dimecres 2 de setembre de 2015

Els exalumnes es podran inscriure a l’oferta del curs 2015-2016 els dies 15 i 16
de setembre, i els nous alumnes del 17 al 25 de setembre

El Servei Local de Català va obrir ahir dimarts, 1 de setembre, el termini perquè
l’alumnat de nova incorporació sol·liciti dia i hora per dur a terme les proves de
col·locació necessàries per accedir a algun dels nous cursos que començaran al
setembre.

Les proves, que es realitzaran fins al 23 de setembre, són el pas previ per poder
formalitzar la inscripció a l’oferta formativa del curs 2015-2016 a Castellar. Així,
un cop realitzada la prova, els nous alumnes hauran de  matricular-se al curs que
sigui del seu interès del 17 al 25 de setembre, dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13
hores i de 17 a 19 hores i els dimecres i divendres de 10 a 13 hores.

D’altra banda, els exalumnes del Servei Local de Català, per als quals no es
requereix la prova de col·locació, podran inscriure’s als cursos el dimarts 15 de
setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores, i el dimecres 16 de setembre, de 10 a
13 hores.

Oferta presencial i semipresencial

El Servei Local de Català donarà continuïtat a l’oferta presencial i semipresencial
durant el curs 2015-2016. Pel que fa a la primera, s’oferirà el curs Suficiència1
(nivell C) i Sessions Inicials adreçades a persones nouvingudes que no entenen el
català. De cursos semipresencials, s’oferiran tots els nivells:  Bàsic (A1), Elemental
(A2), Intermedi (B), Suficiència (C) i Perfeccionament (D).

Els cursos s’allargaran fins al mes de febrer. Les persones interessades a obtenir
més informació sobre aquesta oferta poden enviar un correu electrònic a l’adreça
castellarvalles@cpnl.cat o bé trucar al telèfon 93 714 30 43.
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