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Les oportunitats laborals al centre d´Europa fan
disparar la demanda de cursos d´alemany
Galeries de Fotos

Les escoles d'idiomes viuen aquest any un autèntic boom de la llengua germànica i algunes han
quadruplicat els alumnes
Tweet

J. SALLENT/J. CORRAL | MANRESA L'Escola
Oficial d'Idiomes de Manresa ha incrementat aquest
any el 40% el nombre de preinscripcions als cursos
d'alemany i ha hagut d'afegir un nou grup-classe per
fer front a l'augment de la demanda. L'escola
Madison de la mateixa ciutat, al seu torn, ha
multiplicat per quatre la seva xifra d'alumnes, i ha
passat dels deu de l'any passat als quaranta d'aquest
curs. Les escoles Babel i Kids'n'us també han doblat
el nombre d'alumnes i ara, cadascuna, voreja la
trentena. I professores particulars d'alemany també
han notat enguany l'augment de persones
interessades a aprendre'n.
Informació a fons a l'edició impresa
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Nou Nissan Qashqai

Alumnes d´una classe de primer d´alemany de l´escola d´idiomes
Babel de Manresa, ahir al matí SALVADOR REDÓ

Última enquesta d'actualitat
La Bruixa serà capaç de redreçar el rumb contra
l'Andorra?
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Per comentar i / o votar aquesta notícia t'has d'identificar o estar registrat
Veure més enquestes

Votar

Com a usuari registrat et recordem que només els lectors registrat poden comentar notícies sense límit de caràcters,
votar i compartir les notícies a les xarxes socials i, a més, podràs crear el teu propi bloc i participar en els concursos
que posem en marxa periòdicament.
T'oferim un espai de debat, informació i entreteniment basat en el respecte, la transparència i la pluralitat on no tenen
cabuda els insults, les desqualificacions i el correu brossa.
Ens preocupem perquè els comentaris compleixin amb la legislació vigent, no siguin contraris a l'honor, respectin a les
persones, la llibertat, no siguin contraris a la defensa i els menors i la igualtat entre les persones amb independència
de sexe, raça o religió.
Registra't, opina, debat i ajuda'ns a construir el teu mitjà de comunicació preferit.
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El més llegit

1. Junqueras i Mas pacten convertir el 9-N en un
"èxit"
2. Rebaixar la potència pot suposar un estalvi de fins
a 61 euros
3. Pot arribar a ser el càncer una malaltia crònica?

| VEA AQUÍ LAS MEJORES OFERTAS |

Cuco Windoo Plus
Origami.
Bebeconcept, ofertas
para bebés.

+ info

207,95 €

Jacuzzi 4 / 6
Personas Ii Tivoli
Vogue Spa. Todo el
mobiliario al mejor
precio.
+ info

4.129,99 €

Horno Bosch
Hba10b250e
Independiente.
Calidad en
electrodomésticos.
+ info

224,36 €

4. Jordi Pujol: "Jo no tinc comptes a Liechtenstein, ni
els he tingut mai"
5. Igualada destinarà un 16% del pressupost a pagar
el deute
6. ´Adan i Eva´ s´estrena amb 2,8 milions
d´espectadors
7. Una desena de joves solsonins dissenyen plans
de futur en el marc del taller ?Connecta?t?
8. Manresa acull dissabte el mercat "Parc a taula"
9. «Puc veure els problemes de la societat des d?un
altre prisma»
10. El 9-N es podrà votar en 938 del total de 947
municipis catalans
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¿Quieres ahorrar?
Contrata la electricidad con el Plan Negocio
Ahorro de Gas Natural y ¡EMPIEZA A AHORRAR!
www.gasnaturalfenosa.es

Ford Fiesta por 8.690 €*
Con SYNC con AppLink
www.ford.es

Envía ayuda a Irak
Miles de familias necesitan tu ayuda. Hazte socio.
www.eacnur.org
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