INSTITUT FRANCÈS DE VIC
El teu centre especialitzat en

FRANCÈS I ALEMANY

FRANCÈS

ALEMANY

CURS 2020-21

CLUB DE LECTURA EN FRANCÈS ON-LINE
Horari: Dimarts de 19:30-21h
dim
En què consisteix el club de lectura en francès?
És un club de lectura que ofereix la possibilitat de compartir l´experiència personal de la lectura i enriquir-la
amb l´opinió dels altres participants. El club de lectura és coordinat per un professor/a que a la vegada ajuda
a formular les explicacions dels participants, les corregeix i garanteix el bon desenvolupament d´aquest.

Condicions del club de lectura:
-

Nivell mínim per poder participar: Francès B1.
Aquest club es confirmarà en funció de la demanda- Mínim 3 persones, màxim 6.
Altres horaris disponibles segons demanda.
Pares i germans: 1 sola matricula.
Inscripcions a través de la nostra web.

* Inici de l´activitat: 6 d'octubre de 2020 * Fi de l’activitat: 22 de juny de 2021

Institut Francès de Vic, C/Morgades, 14 1r C, 08500 Vic
Tel. 93 885 33 13, ifrvic@gmail.com, www.institutfrancesdevic.com
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CLUB DE LECTURA EN ALEMANY ON-LINE
Horari: Dimarts de 19:30-21h
dim
En què consisteix el club de lectura en alemany?
És un club de lectura que ofereix la possibilitat de compartir l´experiència personal de la lectura i enriquir-la
amb l´opinió dels altres participants. El club de lectura és coordinat per un professor/a que a la vegada ajuda
a formular les explicacions dels participants, les corregeix i garanteix el bon desenvolupament d´aquest.

Condicions del club de lectura:
-

Nivell mínim per poder participar: Alemany B1.
Aquest club es confirmarà en funció de la demanda- Mínim 3 persones, màxim 6.
Altres horaris disponibles segons demanda.
Pares i germans: 1 sola matricula.
Inscripcions a través de la nostra web.

* Inici de l´activitat: 6 d'octubre de 2020 * Fi de l’activitat: 22 de juny de 2021

Institut Francès de Vic, C/Morgades, 14 1r C, 08500 Vic
Tel. 93 885 33 13, ifrvic@gmail.com, www.institutfrancesdevic.com

