
Stimați părinți,  
  

Vă aducem la cunoștință faptul că în cadrul școlii DUQUE DE RIÁNSARES se va desfășura
cursul gratuit de  Limbă, cultură și civilizație românească organizat de către Ministerul Educației
din România în colaborare cu Ministerul Educației din Spania. Acest curs se adresează tuturor elevilor
români începând de la vârsta de 3 ani (cei înscriși sunt grupați în funcție de vârstă și nivel). Cursul se
va desfășura în format de două ore pe săptămână după manuale speciale ce includ cunoștințe de limbă,
literatură,  istorie,  geografie,  cultură  și  civilizație  românească.  La sfârșitul  anului  școlar,  Ministerul
Educației din România acordă adeverințe de studii elevilor participanți. 

Cursul LCCR se desfășoară din luna septembrie  până în luna iunie în fiecare MARȚI de la
17:15 la 18:45.

                                                      
Fișele de înscriere se depun la secretariatul școlii DUQUE DE RIÁNSARES până  VINERI, 27.09.2019.

  
             

Estimados padres, 

Os informamos que en el CEIP DUQUE DE RIÁNSARES se va desarrollar  el curso gratuito de
Lengua,  cultura y  civilización rumana organizado por  el  Ministerio  de Educación de Rumanía en
colaboración con el Ministerio de Educación de España. Este curso se dirige a todos los alumnos rumanos
a partir de 3 años (los alumnos inscritos se van a agrupar por edades y niveles). El curso es de 2 horas
semanales y se impartirá a través de libros que incluyen conocimientos de lengua, literatura, historia,
geografía, cultura y civilización rumana. Al final del curso,  el Ministerio de Educación de Rumanía
otorgará certificados de estudios a los alumnos participantes.

El curso LCCR se desarrolla desde el mes de septiembre hasta el mes de junio cada MARTES
entre las   17:15 – 18:45 h .

                                                  
Las fichas de inscripción se entregan en la Secretaría del CEIP DUQUE DE RIÁNSARES, hasta VIERNES,

27.09.2019.

Reciban saludos cordiales,    
                                                                      

El Director, Jorge Castejón García                                      La Profesora, María Cerceja

Limbă, cultură și civilizație românească



Limbă, cultură și civilizație românească

Fişă de înscriere / Ficha de inscripción

Dl/D-na(Don/D-ña).....................................................................................................în

calitate de părinte/tutor legal  (como padre/tutor) sunt de acord cu înscrierea fiului/ fiicei

mele  la  cursul  de  Limbă,  cultură şi  civilizaţie  românească în  anul  şcolar 2019-2020

(estoy  de  acuerdo  con  la  inscripción  de  mi  hij@  en  el  curso  de  Lengua,  cultura  y

civilización rumana durante el curso escolar 2019-2020).

Nume/Prenume – copil – (Nombre/Apellido)........................................................................................................................

Data naşterii/Fecha de nacimiento............................................................Clasa/Curso........................................................

Școala unde va asista la cursul LCCR / Colegio donde va a asistir a clases de LCCR …...........................................................

Telefon: …..............................................................................................

Semnătura/Firma.............................................................................     

Notă:  Fișele de înscriere se depun la secretariatul școlii.

Nota: Las fichas de inscripción se entregan en la Secretaría del Colegio.

An  școlar  2019-2020 


