Variada oferta de cursos i nivells de català per a persones adultes
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El Consell de Formentera, a través del Servei d'Assessorament Lingüístic, ha obert el període
d'inscripció als cursos de català, que enguany s’ofereixen a vehiculats a l’Escola d’Adults. El
període de matriculació finalitza el 3 d'octubre, uns dies abans de la data prevista per a l'inici de
les classes.

Aquesta oferta de cursos de català tenen per objectiu que tothom que vulgui aprendre català
pugui fer-ho. L'any passat, en el curs 2013-2014, el nombre de persones que van fer ús
d'aquesta formació va ser de 120 persones. La matrícula es pot formalitzar a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana, al mateix punt de Servei d'Assessorament Lingüístic, situat a l'àrea de Cultura i a
l'Escola d'Adults.

Enguany, l’oferta consisteix en un total de nou cursos amb horaris variats de matí i de tarda,
amb oferta per a tots els nivells. Hi ha tres grups de nivell inicial (A2), tres grups més de nivell
B1 i B2, dos grups de nivell C1 i C2, i també un grup de conversa. La principal novetat
d’enguany és la coordinació amb l'Escola d'Adults per unificar la tipologia dels cursos.

Quant als horaris previstos, dels tres grups de nivell incial (A2), són: dos, els dilluns i dimecres,
de 17.15h a 18.15h, i de 20.15h a 21.15h, i un els dimarts i dijous, de 9.15h a 10.15h. Per als
grups de grups de nivell B1 i B2: els dilluns i els dimecres, un grup conjunt, de 18.15h a 19.15h,
i els dimarts i dijous, de 10.15h a 11.15h, el nivell B1, i de 11.15h a 12.15h, el B2.

Pel que fa als dos grups conjunts de nivell C1 i C2, els horaris establerts són els dilluns i
dimecres, de 19.15h a 20.15h, i els dimarts i dijous, de 12.15h a 13.15h. Finalment, un grup de
conversa els dimecres de 9.15h a 10.15h.

L’inici dels cursos és el 6 i el 7 d’octubre, depenent del grup, i el final de les classes se
supeditarà a les dues convocatòries de les proves oficials de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
previstes, en un principi, per al febrer i maig de 2015. La matrícula a aquests cursos és gratuïta.
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