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S'obren les inscripcions pels cursos de català de febrer a juny

Dimarts 3 de febrer de 2004
Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per a participar als cursos de català que
organitza el Servei de Català de l'Ajuntament de Castellar en el període de febrer a
juny de 2004. Les matriculacions es poden fer fins el 12 de febrer els dimarts, dijous
i divendres de 10h a 13h, i els dilluns i dimecres de 17h a 20h, al Servei de Català, a
la casa de Maria Cristina Massaveu (c/Església, s/n, segon pis). D'una banda
s'imparteixen cursos presencials i, de l'altra, cursos a distància. Els cursos
presencials que es portaran a terme aquest quadrimestre són el Bàsic 1 (B1) i el
Bàsic 2 (B2), tots dos són nivells inicials adreçats a persones que volen aprendre a
parlar el català. Tant el B1 com el B2 són gratuïts i s'impartiran els dilluns i els
dimecres. El B1 de 18.30h a 20h, i el B2 de 20h a 21.30h. Les classes començaran
el 16 de febrer i s'allargaran fins l'1 de juny. D'altra banda, a través de cursos
presencials s'imparteix el nivell B, que equival a l'Intermedi, amb els seus tres graus
de dificultat (Intermedi A, B i C), i el nivell C, que equival a Suficiència, i que
també compta amb tres graus de dificultat (Suficiència A, B i C). Els preus dels
cursos de distància van en funció del nivell. El primer curs del nivell B val 32 euros,
i el primer curs del nivell C té un preu de 66 euros. Els cursos a distància funcionen
en base a un llibre amb teoria bàsica, exercicis i solucions, a banda també d'un
dossier que dóna el Servei de Català, amb activitats que s'han de lliurar cada 15 dies.
Es poden fer arribar tant presencialment com via correu electrònic. A més, els
cursos a distància també compten amb unes hores de tutoria, per tal de donar atenció
directa als alumnes quan tenen dubtes o volen plantejar alguna pregunta. Pel què va
a l'avaluació del curs, es fa a través d'un examen, l'últim dia de classe, igual que en
els cursos presencials.
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