Informació sobre els cursos de català
Servei de Català del Baix Penedès
Curs 2018-2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscripcions:
Primer trimestre: del 6 al 21 de setembre
Segon trimestre: 12 al 20 de desembre
Tercer trimestre: del 21 al 28 de març
Cursos de català
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) organitza cursos de català
per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció
(Inicial, Bàsic i Elemental) i per a les que volen escriure'l adequadament
(Intermedi i Suficiència). També ofereix cursos de perfeccionament (Superior)
per a les persones que l'han d'utilitzar de manera excel·lent.
Els certificats de nivell expedits pel CPNL en acabar els nivells B3, E3, I3, S3 i
C2 són oficials i equivalents als certificats de la DGPL i es corresponen amb els
nivells del MECR.
Al Baix Penedès, s’ofereixen cursos trimestrals en dues modalitats: presencial (a
Calafell i el Vendrell) i en línia mitjançant la modalitat combinada del Parla.cat (a
tota la comarca). També s’ofereix un curs de nivell superior (C2) en línia (octubrejuny).
Si voleu fer un curs presencial, us podeu adreçar directament a l’Oficina de
Català del Vendrell o a la de Calafell.
El Consorci per a la Normalització Lingüística al Baix Penedès:
Servei de Català
del Baix Penedès
Pl. del Centre, 5
43700 El Vendrell
Tel. 977 15 71 75
baixpenedes@cpnl.cat

Oficina de Català
del Vendrell
Camí Reial, 15-17
43700 El Vendrell
977 664 002
elvendrell@cpnl.cat

Oficina de Català
de Calafell
Av. Generalitat, 1
43820 Calafell
977 699 078
calafell@cpnl.cat

Per matricular-se a un curs, cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova
de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell.
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Des del Servei de Català del Baix Penedès oferim:
•

Parla.cat (modalitat combinada)

La modalitat combinada integra l’aprenentatge en línia i l’aprenentatge
presencial. S’organitzen sessions presencials en les quals el tutor proposa
tasques a l’alumne per treballar els continguts orals. L’aprenent ha d’assistir-hi
obligatòriament.
Accés: certificat oficial previ o prova de col·locació.
Cursos trimestrals en línia (modalitat combinada)
Nivells
Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3
Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3
*Consulteu les reduccions de matrícula (aturats,
nombrosa/monoparental...): http://breu.cpnl.cat/preus

Preu*
37,70 € cada mòdul
49,76 € cada mòdul
91,99 € cada mòdul
pensionistes, família

Per a més informació: https://www.cpnl.cat/cursos-catala/
Cursos de català del CNL de Tarragona (oferta de cursos per població, dates
i horaris d’inscripció...): www.cpnl.cat/tarragona/inscripcions.html
Cercador de cursos del CPNL(permet buscar cursos per comarca, població,
nivell i modalitat): https://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/
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