
Estimada familia,  

 

Durante el curso escolar 2020-2021 los cursos 

gratuitos y extracurriculares de Lengua, Cultura y 

Civilización Rumana se llevarán a cabo, hasta que 

las condiciones sanitarias lo permitan, 

únicamente en formato electrónico (online) y 

comenzarán el 1 de octubre . El curso está 

organizado por el Instituto de Lengua Rumana de 

Bucarest (www.ilr.ro) con el acuerdo y la 

colaboración del Ministerio de Educación de 

España y está abierto a todos los estudiantes 

interesados, especialmente rumanos. 

En condiciones normales, el horario del curso es 

de dos horas semanales, con el siguiente horario: 

CEIP Alcarria, Guadalajara - Lunes – entre 

las 16-18 horas 

CEIP La Paz, Azuqueca de Henares - 

Miércoles – entre las 16-18 horas  

CEIP Cardenal Cisneros Torrelaguna - 

Martes y Jueves - entre las 8-9 horas 

 No obstante, en estas condiciones especiales, el 

horario consistirá, de momento, tanto en 

encuentros virtuales directos como en una parte 

individual del trabajo donde se realizaran las 

tareas publicadas o enviadas. Las fechas de los 

encuentros virtuales se darán a conocer tras la 

formación de los grupos y tras un encuentro 

virtual con los padres, en función de las 

posibilidades de las familias para conectarse a 

internet (sobre todo con los mas pequeños) 

Un grupo puede tener entre 7 y 15 alumnos de 

infantil y entre 15 y 25 alumnos de primaria y 

secundaria. 

 

Para cualquier otra información o pregunta, puede 

llamarme al 661030849 o enviarme un correo 

electrónico a cznor@hotmail.com. También 

puede visitar el blog del curso 

https://guadalccr.wordpress.com/. 

 

 

Para matricular a su hijo, solo tiene que rellenar el 

formulario de abajo y enviarlo (darle al “enviar”) 

antes del 25 de septiembre del 2020. 

¡Os esperamos con mucho cariño!  

la profesora, Eleonora Gaspar 

 

https://forms.gle/5jNCCRcDcpRw4xK78  

 

 

 

 

Stimaţi părinţi,  

 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, cursurile 

extrașcolare și gratuite de Limbă, Cultură și 

Civilizație Românească se vor desfășura, până 

când condițiile sanitare o vor permite, numai în 

format electronic (online) și vor începe în data de 

1 octombrie.  

Cursul este organizat de Institutul Limbii Române 

din București (www.ilr.ro) cu acordul și 

colaborarea Ministerului Educației din Spania și 

este deschis tuturor elevilor interesați, în special 

români. 

În condiţii obişnuite, orarul cursului este de două 

ore pe săptămână, cu următorul program: 

CEIP Alcarria, Guadalajara – luni -  intre 

orele 16-18 

CEIP La Paz, Azuquecade Henares – miercuri 

– intre orele 16-18 

CEIP Cardenal Cisneros Torrelaguna - marţi 

şi joi - între orele 8-9 

 Cu toate acestea, în aceste condiții speciale, 

orarul va fi format, deocamdată, atât din întâlniri 

virtuale directe cât și dintr-o parte de muncă 

individuală  pentru îndeplinirea sarcinilor postate 

sau trimise. Datele întâlnirilor virtuale vor fi 

anunțate după constituirea grupurilor și după o 

reuniune virtuală cu părinții, în funcţie de 

posibilităţile familiei de a se conecta la internet 

(mai ales cu elevii mai mici). 

Un grup poate avea între 7 și 15 elevi de vârsta 

preşcolară sau între 15 și 25 de elevi din 

învățământul primar, gimnazial sau liceal.  

 

 

Pentru orice alte informaţii sau întrebări, puteți să 

mă sunați la 661030849 sau să-mi scrieți la 

cznor@hotmail.com. De asemenea, puteți vizita 

blogul cursului https://guadalccr.wordpress.com/. 

 

 

 

Pentru a vă inscrie copiii la curs este suficient să 

completaţi formularul de mai jos şi să îl trimiteţi 

(apăsând butonul”enviar”) până în data de 25 

septembrie. Vă astept cu drag! Profesoara, 

Eleonora Gaspar 

 

https://forms.gle/t55FQ5WtqkVupEn76  

 

https://forms.gle/5jNCCRcDcpRw4xK78
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