
Petita Escola de Munic1 (curs 2021-2022)

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  I
Català

Infantil II

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
10-11h

Dissabte
11:15-12:15

Dissabte
10-11h

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
9:30-11h

Dissabte 
11:15-12:45

Dissabte 
11:15-12:45

† Els horaris són indicatius. Podria haver canvis depenent de la demanda i la disponibilitats d’aules.

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



ON I QUAN:

● Kita Zugspitze  - Flößergasse 5 A - 81369 München (Sendling)

Transport públic: Mittersendling S3, S7 (210m), Obersendling U3 (850m)
                            Bus: 134 (300m), 53 (650m)
                         

● 9 sessions per trimestre: 

◦ Bressol: 1h per sessió i amb la mare o pare a dins l’aula 

◦ Infantil: 1h per sessió

◦ Cicles Inicial, Mitjà i Superior: 1 h 30min per sessió

1r trimestre 2021
Dissabtes

2n trimestre 2022
Dissabtes 

3r trimestre 2022 
Dissabtes 

Octubre: 9, 16, 23 Gener: 12, 22, 29 Abril: 2, 30
Novembre: 13, 20, 27 Febrer: 5, 12, 19 Maig: 14, 21, 28
Desembre: 4, 11, 18 Març: 12, 19, 26 Juny: 25

Juliol: 2, 9, 16

PREU anual*
Com l’any passat, aquest any, per facilitar les tasques de gestió, les quotes són anuals i serà 
necessari ser socis del Casal Català de Munic. 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 i 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**: 

◦ 405€ (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 2021 (d’1 de gener a 31
de desembre de 2021, 30€) i la quota de soci de 2022 (d’1 de gener a 31 de desembre de 2022, 30€)
*** Quan el Casal ingressi la subvenció de la Generalitat de Catalunya 2021, es tornarà al soci la part 
proporcional subvencionada pel Casal.



COM US PODEU INSCRIURE 

Com cada any, primer de tot s’ha de fer una preinscripció, amb les dades del nen o nena i l’any 
acadèmic que està cursant actualment. Un cop tancat el període de preinscripcions, es farà la 
divisió dels alumnes en els diferents nivells segons criteris logístics i acadèmics.

Un cop la preinscripció hagi estat acceptada, us enviarem per correu electrònic les dades per 
fer el pagament i el full d’inscripció definitiu que caldrà omplir i retornar via e-mail a la 

mateixa adreça cursos@casalmunic.de.

Com l’any passat, enguany la preinscripció es tornarà a fer en línia. El  formulari el podeu trobar
a:

https://forms.gle/ifJTMjqVNe5FJzUd7

Recordeu que això és només la preinscripció! Tan bon punt haguem organitzat els alumnes per
nivells segons disponibilitats d’aules, de professors i seguint la normativa actual pel COVID, 
enviarem el correu de confirmació de l’inscripció amb l’import a pagar. 

Us esperem ben aviat! 

Comissió de cursos

mailto:cursos@casalmunic.de
https://forms.gle/ifJTMjqVNe5FJzUd7

