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CUELDA 2019 

Curs Ensenyants Llengua i Didàctica del Català de l’Alguer  

Curs Introductiu – Cursos de livell elemental  

AVÍS PÚBLIC 

La Regió Autònoma de Sardenya - Assessorat a la Pública Instrucció, Béns Culturals, 

Informació, Espectàcul i Esports – Direcció General Béns Culturals, Informació, Espectàcul i 

Esports - Servici Llengua i Cultura Sarda, Editoria i Informació, en l’àmbit de les activitats de 

l’Ofici Lingüístic Regional, en col·laboració amb el Municipi de l’Alguer i la Generalitat de 

Catalunya, a través de la sua sede de representança a l’Alguer, 

COMUNICA 

que són obertes les inscripcions al curs gratuït de català de l’Alguer CUELDA 2019: Curs 

Introductiu – Cursos de livell elemental. Los cursos en programa són 2 (Curs introductiu de 

n. 20 hores i cursos de livell elemental de 20 hores) i tengueran lloc a l’Alguer, en una sede en 

via de definició, en octubre/desembre 2019. Se poden inscriure els ensenyants dels Instituts 

escolàstics de l’Alguer de cada ordre i grau, includida l’escola de la infància, que no coneixen 

l’alguerés (curs introductiu) o els ensenyants amb una coneixença mínima (curs de livell 

elemental i que hagin ja freqüentat los precedents cursos CUELDA). 

Matèries, modalitat i disposicions generals 

Les lliçons tractaran la coneixença oral i escrita del català de l'Alguer, ortografia i gramàtica, 

didàctica de les llengües, metodologia de ensenyament del català de l’Alguer i metodologia 

CLIL del català de l’Alguer, política Lingüística i legislació de les llengües de minoria amb 

aprofundiments i experiències didàctiques de altres minories lingüístiques. 

Pel curs introductiu són previstes 4 hores cada setmana (2 encontres de 2 hores cada u), de 

tarda i el número màxim de participants és de 20. A la fi del curs, després de la freqüència de 

un mínim de 14 hores, siguerà donat un atestat de freqüència. 
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Pels cursos de livell elemental són previstes 2 hores de lliçó cada dues setmanes de tarda. A la 

fi del curs, després de la freqüència de un mínim de 14 hores, siguerà donat un atestat de 

freqüència. 

Los requisits per la participació al curs són: 

 ésser ensenyants dels Instituts escolàstics de l’Alguer de cada ordre i grau, includida 

l’escola de la infància; 

 no conèixer l’alguerés (curs introductiu) o tendre una coneixença mínima (curs de livell 

elemental i que hagin ja freqüentat los precedents cursos CUELDA). 

Si les demanes passaran lo límit de 20, los oficis del Servici Llengua i Cultura sarda Editoria i 

Informació de la Regió Sardenya, elaboraran una graduatòria. A paritat de punteig, sigueran 

prioritzades les demanes arribades primer i l’edat del candidat després (siguerà acceptat el 

candidat més jove). En cas de renúncia de part de un candidat, siguerà inserit el candidat 

successiu en graduatòria, fins a exhauriment i segons la disponibilitat o altres exigències 

pràctiques-administratives. Los participants al curs sigueran informats via e-mail. Per aqueix 

motiu se demana de escriure en grafia clara i de amprar un endiriç mail actiu. La Administració 

no és responsable dels missatges que no arribaran o de comunicacions incompletes o poc 

clares. 

Modalitat de participació i escadença 

La demana de participació – compilada en cada part, amb grafia clara i comprensible, 

disponible en al·legat al present avís - amb la còpia del document de identitat en curs de 

validitat, té de ésser enviada entre les hores 12.00 del 25 de setembre del 2019, únicament 

via mail (així se pot certificar exactament data i hora de la transmissió) a l’endiriç : 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it  

Los ensenyants que enviaran la demana de participació tenen de verificar la recepció de la 

demana de part de la RAS; no sigueran acceptades demanes enviades per posta ordinària o 

amb altres modalitats.  

Per informacions ulteriors se pot contactar la Dra. Giuliana Portas - l’Ofici Lingüístic Regional 

c/o Municipi de l’Alguer, Palau Serra en Plaça Cívica, tel. 079 9978821, mail: 

gportas@regione.sardegna.it, o la D.ra Cristina Baiocchi: 070 6064544. 

f.to Lo Director del Servici 
Maria Laura Corda 
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