Curso de Catalão por Correspondência
Realizado pela:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CATALONIA
Av. Lins de Vasconcelos, 1807 - V.Mariana
01537001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel/fax: (11) 5549 3840

Professor: Jordi Ferré Losa

Estrutura do Curso:
Nível 1: Apostilas “Curs de Català 1” + DVD + CD de áudio.
O “Curs de Català por Correspondência 1" tem apostila, diálogos complementares e explicações em
português, para você poder estudar sozinho.
Na apostila, cada diálogo vem precedido por um ícone que indica se o mesmo se encontra no DVD ou no
CD de áudio. Até a unidade 5, além dos diálogos, também são reproduzidos os glossários. A partir da
unidade 5, a prática proporcionada com os diálogos é considerada suficiente.
No DVD, você encontrará “ Imagens com Texto ” ( imagens com legenda ) depois de muitos dos diálogos;
o objetivo é reforçar os elementos aprendidos. Depois de ouvir a frase, o sinal indicará que você deve
repeti-la. Repita em voz alta quantas vezes puder até as frases e os diálogos se tornarem familiares.
Tente também repetir e memorizar os diálogos do CD de áudio.
No final das apostilas encontra-se um resumo gramatical e o gabarito dos exercícios.
Serviço de consulta: O professor responde a todas suas dúvidas e corrige suas redações via e-mail ou
por telefône.
Tempo recomendável para este nível: 5 semanas (duas unidades por semana)

Nível 2: Apostilas “Curs de Català 2” + VCD.
Este nível inclui conjugação de verbos em diferentes tempos, correspondência formal e informal,
telefonemas e direções pela cidade. Tem duas partes que se complementam.
Tempo recomendável para este nível: 4 semanas.

Nível 3: Telenotícies (VCD)

Contém um VCD com clipes de telejornais e documentários da TV Catalana internacional, acompanhado
de apostilas com suas transcrições.
Tempo recomendável para este nível: 4 semanas.
Diferencial do curso:
O maior diferencial deste curso de catalão por correspondêncial é que, além de capacitar o aluno para
falar, escrever e assistir televisão, contém as explicações em português no primeiro nível e o serviço de
consultas com o professor para resolver exercícios e dúvidas durante o curso. Este serviço de consulta
também poder ser usado para resolver qualquer dúvida sobre a língua catalã, inclusive sobre outros
materiais de estudo ou de trabalho que o aluno precisar.

Você aprenderá como:
- Cumprimentar e apresentar-se;
- Falas usadas no dia a dia e no trabalho;
- Combinar para sair com amigos;
- Pedir refeições no restaurante;
- Fazer compras;
- Expressar seus estados e sentimentos.
- Conversar em uma entrevista de trabalho;
- Conversar ao telefone;
- Conjugar verbos no passado e no futuro.
Valor do curso (os três níveis):
R$ 105,00 ( já incluso 3 meses de assistência do professor por e-mail )
+
Taxa de Correio (Favor nos informar o cep da cidade de destino para podermos informar o valor do frete)
Forma de Pagamento:
>> 50% do valor do curso + taxa de correio (SEDEX) (à vista)
>> 50% do valor do curso (após 30 dias).
ou
>> 100% do valor do curso + taxa de correio (à vista)

OBS: Antes de efetuar o dépósito bancário, é necessária a confirmação da compra do curso através do email pra que possamos emitir o Pedido de compra.
Procedimento após a confirmação de compra do curso:
Enviaremos um e-mail do Pedido de Compra, que deverá ser preenchido e reenviado para o e-mail
curs@catalonia.com.br. O pedido de compra estará solicitando os dados pessoais do comprador e
fornecendo os dados bancários do Professor Jordi Ferré Losa, para efetuar o depósito.

Efetuado o depósito ou Doc necessitaremos do comprovante de depósito via fax ou e-mail.
O material será enviado no prazo máximo de uma semana após o comprovante de pagamento.
OBS:
Optando por pagamento em duas vezes é necessário que envie o 2º comprovante
via fax ou e-mail. O segundo depósito será 30 dias após a data do primeiro depósito.
Certificados:
1) Os certificados para o curso de correspondência e para o curso presencial na sede do Catalonia são
os mesmos.
2) O aluno que fizer o curso por correspondência e quiser obter o certificado do Institut Ramon Llull terá
de fazer as provas oficiais e para tanto deverá vir à sede da Associação Catalònia, em São Paulo, para
que o professor do curso por correspondênicia possa avaliar o nível de conhecimento da língua catalã
que o aluno adquiriu. Somente assim o aluno poderá ser encaixado no nível adequado de prova. Essas
provas terão inicio somente no primeiro semestre de 2006.

