
Aprèn euskara a l’Euskal Etxea! 
 
Curs 09/10 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’ensenyament de l’euskara a l’Euskal Etxea està regulada per HABE, organisme 
oficial basc encarregat de supervisar l’aprenentatge de l’idioma per adults i de crear 
programes i directrius adaptades al Marc Europeu de Referència. Des del curs 2007-08 
hi ha la possibilitat de realitzar a l’Euskal Etxea els exàmens oficials d’HABE per 
aconseguir els corresponents títols oficials de nivell, els quals han estat recentment 
convalidats amb la resta de títols i perfils lingüístics oficials del Govern Basc (Veure 
taula de convalidacions: http://www.habe.euskadi.net/s23-
4728/es/contenidos/informacion/tituluen_baliokidetza/es_titbalio/convalidacione
s_titulos.html). Tanmateix, hem d’afegir que els nostres cursos han estat reconeguts 
amb 8 crèdits de lliure elecció per la Universitat Autònoma de Barcelona els darrers 
anys, però el curs 09-10 no serà així per problemes burocràtics. 
 
Taula d’equivalències: 
 
Europako Erref. Markoa    B1 B2 C1* 
 
HABE    1. maila 2. maila 3. maila* 
 
Euskal Etxea 1. maila 2. maila 3. maila 4. maila 5a/5b/5c. maila EGA* 
 
*C1 = nivell C de català = EGA  
 
 
CLASSES PRESENCIALS: 
 
4 hores setmanals d’octubre a juny; un total de 130 hores. Com a mínim s’han de 
matricular 6 persones en cada horari perquè es creï grup. Si no fos el cas, es donaria 
l’opció de fer el curs en un altre horari o tornaríem la matrícula. Si cal, es farà una prova 
per saber en quin nivell s’ha de matricular l’alumne. 
 
 
DIES HORARIS INICI FINAL 
 
Dilluns-dimecres 10.00-12.00 o 17.00-19.00 o 19.30-21.30 5 octubre 21 juny 
Dimarts-Dijous 10.00-12.00 o 17.00-19.00 o 19.30-21.30 6 octubre 17 juny 
Dissabtes 10.00-14.00 3 octubre 19 juny 
 
Nota: Horaris que es podrien adaptar a les necessitats del grup. 
 
 
ALTRES MODALITATS: 
 
A distància (boga): dirigit a aquell alumnat al qual no li és possible realitzar classes 
presencials. Curs a distància, a través d’internet, amb el suport i seguiment personalitzat 



d’una tutora i una classe de dues hores de conversa en grup al mes. Aquest curs també 
va d’octubre a juny. 
 
Mintzapraktika: dirigit a l’alumnat més avançat, també pot servir de complement per a 
l’alumnat d’altres nivells. Classes dirigides a practicar amb l’euskara. 
 
 
PERÍODE DE MATRICULACIÓ: 
 
Del 7 al 25 de setembre 
 
 
PREUS: 
 
Tot el curs (Presencials, boga, mintzapraktika) 
 
Socis de l’Euskal Etxea: ...................................310 € 
No socis ............................................................460 € 
 
Si a l’hora de fer la matrícula l’alumne es fa soci de l’Euskal Etxea i després, abans que 
acabi el curs, deixa de ser-ho haurà de pagar la diferència de preu del total de la 
matrícula. 
 
Al moment de fer la matrícula es requerirà una paga i senyal de 70 €. Es pot pagar tot 
junt o en tres terminis (octubre, novembre i desembre) mitjançant domiciliació bancària. 
 
 
 Matrícula Octubre Novembre Desembre TOTAL 
Soci/sòcia Euskal Etxea 70€ + 80€ + 80€ + 80€ = 310€ 
No soci/sòcia 70€ + 130€ + 130€ + 130€ = 460€ 
 
 
COM MATRICULAR-SE: 
 
Si voleu matricular-vos o obtenir més informació, passeu-vos per la secretaria del centre 
cultural de dilluns a divendres de 11.00 a 13.00h o de 16.00 a 21.00h, truqueu al 93 310 
22 00 o escriviu a euskarabcn@euskaletxeak.org   
 
 
NOTA: 
 
Places limitades. Si hi ha més demanda de places que l’oferta, sempre hi ha la 
possibilitat que es creïn nous grups. Deixeu-nos les vostres dades i disponibilitats 
horàries! 
 
 
ALTRES ACTIVITATS:  
 
Haurren txokoa: D’octubre a juny, cada divendres a la tarda. Dirigit als més petits i 
petites de la casa per tal que puguin jugar i usar l’euskara amb altres infants... a 



Barcelona! (nens i nenes majors de 3 anys i euskalduns). S’ha de ser soci de l’Euskal 
Etxea: quota familiar 18 € al mes (pares i fills i filles fins als 18 anys) 
 
 
Mintzalaguna: En col·laboració amb altres centres d’euskaldunització de Barcelona, es 
durà a terme un projecte per tal que l’alumnat d’euskara tingui l’oportunitat de practicar 
la llengua amb un nadiu euskaldun. 
 

 


