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La matriculació per als cursos de català per a adults del període de febrer a 
maig de 2004 es farà del 2 al 12 de febrer. Si hi esteu interessats, adreceu-vos 
a: l’Oficina de Català Masia Can Feliu matins d’11 a 13.30 h i els dimarts i dijous 
de 18 a 20 h. Per a aquest període, a Sant Quirze del Vallès hem programat tres 
cursos presencials: . B2 (Bàsic 2): segon curs d’iniciació per a persones no 
catalanoparlants. Els dilluns i dimecres al vespre, de 19.30 a 21 h . I3 (Intermedi 
3): primer curs del nivell B. Els dimarts i dijous al matí, de 9.30 a 11 h . S3 
(Suficiència 3): primer curs del nivell C. Els dimarts i dijous al vespre, de 19.30 a 
21 h També oferim la modalitat de cursos a distància per a aquelles persones 
que no poden assistir a un curs presencial per problemes d’horaris o perquè no 
es fa el nivell que li correspon. Aquesta modalitat implica que l’alumne treballa a 
casa amb material divers i que pot fer ús d’un servei de tutories per tal de 
resoldre dubtes. Durant el curs l’alumne ha de presentar unes activitats que 
permeten al tutor de fer un bon seguiment del seu procés d’aprenentatge. 
D’altra banda, us comuniquem que durant aquest mes de febrer també tindrà 
lloc la preinscripció a les proves oficials lliures dels diferents nivells, que es 
faran al maig. Si voleu més informació només heu de veniu a veure’ns, 
telefonar-nos o enviar-nos un missatge de correu electrònic. Les nostres dades 
són: Oficina de Català de Sant Quirze del Vallès Masia Can Feliu -Sant Quirze 
del Vallès Telèfon 93 721 18 99 - Fax 93 721 15 76 Adreça de correu electrònic 
<mailto:santquirze@cpnl.org>  

 


