Curs de valencià

Nivell C1 (setembre - novembre 2020).
Dimarts i dimecres de 10:00 h a 12:30 h.
(del 2 de setembre al 18 de novembre) 60 hores

Organitza:

Dimarts i dimecres 16:30 h a 19:00 h.
(del 2 de setembre al 18 de novembre) 60 hores

Lloc on s’imparteix el curs:
Seu la Cívica – Escola Valenciana. (C/ Perú 16, bloc 2, local esquerra. Alacant)

Informació del curs:

Contacte:
Tel. 607 930 565
Lacivica.cat@gmail.com
www.lacivica.cat

- Cada grup serà d’un màxim de 17 persones
- Els alumnes hauran de seguir les mesures higièniques adoptades
per accedir al local i dins d’aquest.
- Amb la matrícula cada alumne haurà de signar una declaració
responsable davant de la COVID-19.
- Les dates de curs poden canviar per a ajustar-se a les noves dates
d’examen i/o possibles noves convocatòries extraordinàries.
- Si en cap moment les autoritats responsables consideren que
s’han de cancel•lar les classes presencials, les continuarien en línia.

Preu per tot el curs:
140 €. (material inclòs)
Preu per a AMPES, socis/sòcies de la Cívica, afiliats de CCOO:
120 € (material inclòs)

Curs de valencià

Nivell C2 (setembre - novembre 2020).
Dilluns i dijous de 10:00 h a 12:30 h.
(del 3 de setembre al 26 de novembre) 60 hores

Organitza:

Dilluns i dijous de 16.30 h a 19:0h.
(del 3 de setembre al 26 de novembre) 60 hores

Lloc on s’imparteix el curs:
Seu la Cívica – Escola Valenciana. (C/ Perú 16, bloc 2, local esquerra. Alacant)

Informació del curs:

Contacte:
Tel. 607 930 565
Lacivica.cat@gmail.com
www.lacivica.cat

- Cada grup serà d’un màxim de 17 persones
- Els alumnes hauran de seguir les mesures higièniques adoptades
per accedir al local i dins d’aquest.
- Amb la matrícula cada alumne haurà de signar una declaració
responsable davant de la COVID-19.
- Les dates de curs poden canviar per a ajustar-se a les noves dates
d’examen i/o possibles noves convocatòries extraordinàries.
- Si en cap moment les autoritats responsables consideren que
s’han de cancel•lar les classes presencials, les continuarien en línia.

Preu per tot el curs:
140 €. (material inclòs)
Preu per a AMPES, socis/sòcies de la Cívica, afiliats de CCOO:
120 € (material inclòs)

