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OFERTA DE NIVELLS DE CURSOS DE CATALÀ 
(cursos amb places limitades) 
 

● 6 nivells: un curs de Bressol, dos cursos de nivell Infantil, i tres cursos de Primària: 
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.  

 

Curs  Català  
Bressol 

Català 
Infantil 1 

Català 
Infantil 2 

Edat nen/a 9 mesos- 
2 anys 3-4 anys 4-5  anys 

Curs  (sistema 
educatiu alemany) Kinderkrippe 1r-2n Kindergarten  

3r 
Kindergarten - 

Vorschule 

Horari Dissabte 
De 9h a 9:45 

Dissabte 
De 10h a 11h 

Dissabte 
De 10h a 11h 

 
 

Curs  Català 
Cicle Inicial 

Català 
Cicle Mitjà 

Català 
Cicle Superior 

Edat nen/a 6-7 anys 8-9 anys 10-12 anys 

Curs  (sistema 
educatiu alemany) 1r, 2n  Grundschule 3r, 4t Grundschule 

5è-6è 
7è (Hauptschule, 

Realschule, 
Gymnasium) 

Horari Dissabte 
De 11:15h a 12:30h 

Dissabte  
De 11:15h a 12.30h 

Dissabte  
De 11:15h a 12:30h 

 
 
 

1 Els Cursos del Casal Català estan gestionats de manera voluntària per una comissió de socis 



 
ON I QUAN: 

● Euro-Trainings-Centre ETC e.V  (Sonnenstraße 12A, 80331 Munic) 
● 9 sessions per trimestre:  
◦ Bressol: 45’ per sessió i amb la mare o pare a dins l’aula  

(per causa de les restriccions de la COVID-19, només podrà haver un acompanyant 
dins de la classe) 

◦ Infantil: 1h per sessió 

◦ Cicles Inicial, Mitjà i Superior: 1 h 15’ per sessió 

 
1r trimestre 2020 

Dissabtes 
2n trimestre 2021 

Dissabtes  
3r trimestre 2021  

Dissabtes  

Octubre: 10, 17, 24 Gener: 16, 23, 30 Abril: 17, 24 

Novembre: 14, 21, 28 Febrer: 6, 13, 27 Maig: 8, 15 

Desembre: 5, 12, 19 Març: 6, 13, 20 Juny: 12, 19, 26 

  Juliol: 3, 10 

 
PREU anual* 
Aquest any, per facilitar les tasques de gestió, les quotes són anuals i serà necessari ser socis. 
Si algú no es pot apuntar tot l’any, si us plau comuniqueu-nos-ho a la preinscripció i provarem 
de fer-ne una excepció. 
 
Bressol 

● Socis Casal Català Munic**: 
◦ 200€ (retorn d’entre el 25% i el 50% de la quota anual)*** 

 
Infantil 

● Socis Casal Català Munic**:  
◦ 270€ (retorn d’entre el 25% i el 50% de la quota anual)*** 

 
Cicles Inicial, Mitjà i Superior 

● Socis Casal Català Munic**:  
◦ 340€ (retorn d’entre el 25% i el 50% de la quota anual)*** 

 
*  Preu per a un mínim de 5 alumnes per grup. 
** Per beneficiar-se del preu de SOCI cal tenir pagada la quota de soci del Casal 2020 (d’1 de gener a 31 
de desembre de 2020, 30€) i la quota de soci de 2021 (d’1 de gener a 31 de desembre de 2021, 30€) 
*** Quan el Casal ingressi la subvenció de la Generalitat de Catalunya 2020, es tornarà al soci la part 
proporcional subvencionada pel Casal. 
 



 
COM US PODEU INSCRIURE  
 
Enguany la preinscripció es farà en línia, amb un formulari que podeu trobar a: 

https://forms.gle/bwrXipYvJp8Jck4f7 
 
 
Un cop la preinscripció hagi estat acceptada, us enviarem per correu electrònic les dades per 
fer el pagament i el full d’inscripció que caldrà omplir i retornar via e-mail a la mateixa adreça 
cursos@casalmunic.de. 
 
 

NORMATIVA PER LA COVID-19 
Els cursos de català seguiran les normes que l’estat de Baviera pugui establir en cada moment, 
així com les indicacions del centre on lloguem les aules. 
 
A dia d’avui, de moment es prendran les mesures següents:  

● hi haurà un límit màxim de 6-8 alumnes per aula (a Bressol considerem que 1 pare/mare 
+ nen = 1 unitat). 

● els grups s’hauran d’esperar a l’exterior de l’edifici i seran recollits per la professora. Us 
demanem puntualitat per a facilitar la transició. 

● aquest any hi ha 15 minuts de pausa entre el final d’una classe i el començament de la 
següent 

 

https://forms.gle/bwrXipYvJp8Jck4f7
mailto:cursos@casalmunic.de

