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M’INSCRIC al Curs de Llengua i Cultura Portugueses organitzat per l’Institut Joan Brudieu,. 
 

� Curs de Llengua i Cultura Portugueses 
o Alumnat de Primària [de parla portuguesa] 
o Dilluns i dimecres de 17:40 a 19:30. 

 
� Curs de Llengua i Cultura Portugueses: INICIACIÓ  

o Alumnat a partir de 10 anys, de parla catalana i castellana 
o Dimecres de 16:25 a 17:20. 

 
� Curs de Llengua i Cultura Portugueses  

o Adults [de parla catalana i castellana] 
o Dimarts o dijous de 17:40 a 19:30. 

 
 
(signatura) 
 
La Seu d’Urgell, ____ d______________ de 20____ 

Benvolguts, 
 
L’Institut Camões (Institut responsable de l’Ensenyament del Portuguès a l’Estranger), a través del Consolat 
General de Portugal a Barcelona, amb la col·laboració del Servei de Llengües del Departament 
d’Ensenyament, ha dotat l’Institut Joan Brudieu, en particular, i l’escoles de la ciutat de la Seu d’Urgell, en 
general, del recurs de classes de portuguès  amb la finalitat de: 
 
a) Facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves competències 

transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc) 
b) Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural, amb 

principis de convivència i inclusió. 
 
La professora de Llengua i Cultura Portuguesa, la senyora Jacinta Valadares, vol informar-vos que a partir 
del dilluns 26 de setembre , s’iniciaran a l’Institut Joan Brudieu els cursos de Llengua i Cultura 
Portugueses , destinats a la població de la Seu d’Urgell, per a tots els nivells. 
 
En cas que hi estigueu interessats, cal que empleneu el full d’inscripció de més avall i el retorneu a la 
Consergeria de l’Institut Joan Brudieu. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Xavier Falcó Gres Jacinta Valadares 
Director Professora de Portuguès 
 
La Seu d’Urgell, 20 de setembre de 2011 
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