Inici dels cursos de català per a persones adultes a Formentera
dilluns, 15 d'octubre de 2018 11:02

Avui dilluns comencen els cursos de català per a persones adultes que el Consell Insular de
Formentera ofereix a través del seu Servei d’Assessorament Lingüístic. Concretament, avui
tarda a les 19.00 hores comença el grup del nivell C1, mentre que els grups de nit del nivell B2 i
del nivell A2 arrencaran a les 20.00 hores, tots tres a l’IES Marc Ferrer.

Àmplia oferta de cursos
El nombre total de cursos que s’ofereixen són nou: tres grups incials d’A2 (un de matí, un de
tarda i un de nit), dos grups de nivell B1 (un de matí i un de tarda), dos de nivell B2 (un de matí
i un de nit) i dos grups de nivell C1 (un de matí i un de tarda). Demà dimarts s’inicien tots els
grups de matí, l'A2 a les 9.15, el B1 a les 10.15, el B2 a les 11.15 i, finalment, el C1 a les 12.15,
tots a l’aula de l’Escola d’Adults. Ja a la tarda, el nivell de tarda d'A2 comença a les 17.00
hores, i el B1 de tarda a les 18.00 hores, tots dos a l'IES Marc Ferrer.

Aquesta àmplia oferta de cursos, amb diferents horaris i dies, respon a la voluntat del Consell
de facilitar i promoure l’aprenentatge de la llengua catalana, i que tothom que vulgui aprendre
català a la nostra illa, ho pugui fer. Aquests cursos, que cal recordar que són gratuïts,
finalitzaran al mes de gener, coincidint amb les proves oficials que convoca la Direcció General
de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Enguany ja hi ha un total de 117 persones apuntades als cursos, per bé que les inscripcions
encara restaran obertes al llarg d’aquesta setmana.

Formació per al personal sanitari
A més d’aquesta oferta oberta a tota la ciutadania, cal esmentar que pròximament també
s’iniciaran els cursos de català que des de fa cinc anys el Consell Insular ofereix, a través d’un
acord de col·laboració, al personal sanitari de l’Hospital de Formentera. En aquest sentit, hi ha
previstos quatre grups: un A2, un B1, un B2 i un C1, tots en horari de tarda i duts a terme en el
mateix recinte hospitalari.
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