classes d’euskara

curs
2020-2021

CURSETS D’ESTIU 2021 (juliol i setembre)
Objectius

Dates

Horaris

Preu
Termini matriculació

Alumnes que comencin de zero: Una aproximació a la llengua; veure com
funciona, vocabulari bàsic de salutacions/presentacions…
Alumnes que ja han après alguna cosa: repassar el curs recent acabat i/o recordar
allò oblidat per començar bé el nou curs.
Del 5 al 16 de juliol

(de dilluns a divendres; 20 hores en total).

Del 30 d’agost al 10 de setembre (de dilluns a divendres; 20 hores en total).
10:00-12:00
17:00-19:00
19:00-21:00

Juliol
No soci/sòcia:

90€

Soci/sòcia:

70€

Setembre

10:00-12:00
17:00-19:00
19:00-21:00

Curset de juliol: del 1 al 25 de juny.
Curset de setembre: del 1 de juny al 16 de juliol.

Oferim tots els nivells en tots el horaris, però al menys s’han de matricular 6 persones al mateix horari i nivell
perquè es creï grup. Si no es crea grup, tornarem els diners de la matrícula.

Com fer la matrícula:
A l’Euskal Etxea (podeu aprofitar el dia de la prova de nivell):
1.
2.
3.
4.

Horari de secretaria: 12:00-14:00 de dilluns a divendres. Telèfon: 93 310 22 00
Llegiu ben bé tot el full de informació.
Ompliu el full de matriculació (si falta alguna dada, cal donar-la abans de l’últim dia de matriculació).
Pagueu l’ import de la matrícula. També podeu fer-lo mitjançant transferència o a qualsevol oficina de
La Caixa. Seguiu els passos del punt 4 de l’opció “Mitjançant Internet”.

Mitjançant Internet:
1. Envieu un correu electrònic a barcelona@euskaletxea.cat dient que voleu matricular-vos. Mitjançant un
e-mail rebreu el full de informació i el full de matriculació.
2. Llegiu bé tot el full de informació.
3. Baixeu el full de matriculació al vostre ordinador i empleneu-lo (si falta alguna dada, cal donar-la abans
de l’últim dia de matriculació).
4. Pagueu l’import de la matrícula en el número de compte de La Caixa: ES56 2100 1089 7002 0003 9109.
Al concepte poseu “euskara + el vostre nom i cognom” perquè nosaltres puguem saber qui ha estat el
que ha pagat. Potser haurem de demanar-vos una còpia del comprovant de d’ingrés, guardeu-lo bé.
5. Envieu-nos un correu electrònic amb el full de matriculació emplenat i la data del pagament perquè la
nostra administrativa comprovi que no ha hagut errors.

CURS 2021-2022
Dates D’octubre del 2021 al juny del 2022.
Termini matriculació De l’1 al 23 de setembre (tots dos inclosos).

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, truqueu-nos al 93 310 22 00 o ens podeu escriure un correu
electrònic a l'adreça barcelona@euskaletxea.cat

