El Consell ofereix deu cursos de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 per preparar la convocatoria de ge
dilluns, 14 de setembre de 2020 10:52

El Consell de Formentera, a través del Servei d’Assessorament Lingüístic, ha dissenyat deu
grups de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 per preparar la pròxima convocatòria oficial de
proves de la direcció general de Política Lingüística del Govern balear prevista per al gener de
2021.

Enguany, els cursos començaran el 5 i 6 d’octubre i el termini de preinscripció s’inicia demà 15
de setembre i finalitza el 25 del mateix mes. Aquesta preinscripció es pot realitzar per via
telemàtica a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana ( https://ovac.conselldeformentera.c
at
), o bé de forma presencial,
sempre tenint en compte que s’ha de demanar cita prèvia, a l’OVAC, situada al carrer de
Ramon Llull, 6, de Sant Francesc. Per demanar cita prèvia, s’ha de telefonar al 971 32 10 87,
de 15.30 a 20.30 h.

Cursos gratuïts, places limitades i mesures de prevenció
En total, s’han dissenyat deu grups de català, quatre del nivell inicial (A2), dos del nivell B1, dos
del B2 i dos més del C1 i C2, que s’imparteixen de forma conjunta. Enguany, arran de les
mesures sanitàries, les places són limitades i l’alumnat només podrà apuntar-se a un sol grup.
Un cop realitzada la preinscripció, i abans de l’inici del curs previst per a la primera setmana
d’octubre, l’alumne rebrà un correu de confirmació que ha set inscrit en el grup desitjat. Els
cursos seran gratuïts.

La consellera de Normalització Lingüística, Raquel Guasch, ha destacat que enguany, “davant
la situació de pandèmia, s’han establert els protocols necessaris per poder organitzar aquests
cursos que ens han de servir per estendre l’ús de la llengua pròpia”. L’any passat es varen
inscriure un total de 210 persones en els diferents nivells d’aquests cursos oferts pel Consell de
Formentera.

15 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

1/2

El Consell ofereix deu cursos de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 per preparar la convocatoria de gen
dilluns, 14 de setembre de 2020 10:52

2/2

