Escola d'Adults
2019-2020
CATALÀ
INTERMEDI (B2)
Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:30h.
Nexe- Espai de Cultura
Preu: 30,00 €/curs
Curs adreçat a persones que dominen en gran
part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre
a expressar-se per escrit i oralment de manera
prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser
comprensible per al receptor i amb un grau de
coherència i adequació acceptables.

SUFICIÈNCIA (C1)
Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00h.
Nexe- Espai de Cultura
Preu: 90,00 €/curs
Curs adreçat a assolir un bon domini de la
llengua general i les competències comunicatives
adequades per comunicar-se en varietat
estàndard, oralment i per escrit, de manera
flexible i eficaç en les situacions comunicatives
de caràcter formal usuals de l'àmbit social.

ANGLÈS
CONVERSA INICIACIÓ
Dilluns de 18:00 a 19:30h

CONVERSA AVANÇAT
Dimecres de 18:00 a 19:30h
Biblioteca Municipal
Preu: 40,00 €/trimestre
Es realitzarà una prova de nivell abans de l'inici
de l'activitat.

TALLER DE MEMÒRIA I
ACTIVITATS CULTURALS
Dilluns i dimecres d'11:00 a 12:15h.
Nexe- Espai de Cultura
Preu: 60,00 €/curs
Activitats per a persones que volen exercitar la
memòria i mantenir al dia els coneixements
bàsics, de forma amena, distreta i divertida.

INSCRIPCIONS A PARTIR 2 DE SETEMBRE

Escola d'Adults
2019-2020
INICI CURS DILLUNS 7 D'OCTUBRE

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

NÚM.

NOM I COGNOMS __________________________________________________________________
ADREÇA ___________________________________ POBLACIÓ ____________________________
TELÈFON MÒBIL/FIXE ______________________________
DNI ________________________

CATALÀ
INTERMEDI (B2)
Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:30h

SUFICIÈNCIA (C1)
Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00h

ANGLÈS
CONVERSA INICIACIÓ
Dilluns de 18:00 a 19:30h

CONVERSA AVANÇAT
Dimecres de 18:00 a 19:30h

TALLER DE MEMÒRIA I ACTIVITATS CULTURALS
Dilluns i dimecres d'11:00 a 12:15h.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: organització de les activitats per a la gent gran convocades per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), consentiment de la persona que s’inscriu (art. 6.1.a RGPD) i prestació del
servei (art. 6.1.b RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació
del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.

Data i signatura:

