Informació i inscripcions

Oferta de cursos

SERVEI DE CATALÀ DE GIRONA

Octubre – desembre 2017
Octubre 2017 – febrer 2018

Carrer dels Ciutadans, 18, planta baixa
972 22 06 63
girona@cpnl.cat / www.cpnl.cat/slc.girona

Girona

Inscripció alumnes preferents
Nivells bàsic 1, 2 i 3
7 i 8 de setembre, de 9 a 14 h
Nivells elementals, intermedi, suficiència i C2
5 i 6 de setembre, via electrònica (o alternativament de 9 a 14 h)

Preinscripció alumnes nous
Nivells bàsic i elemental
Dijous 3, 10, 24 i 31 d’agost, de 10 a 13 h
Dijous 7 i 14 de setembre, de 10 a 13 h
Dijous 14 de setembre, de 16 a 19 h
Nivells intermedi, suficiència i superior
Del 15 de juny al 14 setembre: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Dijous 14 de setembre, de 16 a 19 h

OFICINA DE CATALÀ DE SALT
Factoria Cultural Coma Cros
C. Sant Antoni, 1, 1r, despatx 7
972 24 91 91 (ext. 1319)
salt@cpnl.cat / www.cpnl.cat/salt

Inscripció preferent alumnes
curs 2017-2018
Del 6 al 8 de setembre,
de 9 a 14 h

Inscripció general
Del 12 al 22 de setembre,
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h
Proves de nivell: del 12 al 20 de
setembre, de 9 a 14 h

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
Carrer de la Riera de Mus, 1-A 17003 Girona
972 21 32 62
girones@cpnl.cat / www.cpnl.cat/girones

Inscripció general

Llagostera

SCC, carrer de la Riera de Mus, 1-A
Tots els nivells
Del 13 al 22 de setembre, d’11 a 14 h
Nivell superior (C2)
Antics: 8 setembre, d’11 a 14 h
Proves nivell (cal concretar hora):
7 i 8 de setembre

19, 20 i 21 de setembre, de 17 a 19 h
Biblioteca Julià Cutiller (c. Lleó I, 2)

Cassà de la Selva
5, 12 i 19 de setembre, d'11 a 14 h
Ajuntament (rbla. Onze Setembre,
111)

Bàsic
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B3
B3

dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres

9.30-11.30 h
9.15-10.45 h
16.30-18.30 h
19-21 h
9.30-11.30 h
9.30-11 h
15-17 h
19.30-21 h
11-13 h
16.30-18.30 h

octubre-desembre
octubre-febrer
octubre-desembre
octubre-desembre
octubre-desembre
octubre-febrer
octubre-desembre
octubre-febrer
octubre-desembre
octubre-desembre

Elemental
E1
dilluns i dimecres
E2
dimarts i dijous
E3
dilluns i dimecres

18.30-20 h
15.30-17 h
9.30-11.30 h

octubre-febrer
octubre-febrer
octubre-desembre

Intermedi
I1
dilluns i dimecres
I3
dilluns i dimecres

19-21 h
19-21 h

octubre-desembre
octubre-desembre

Suficiència
S1
dilluns i dimecres
S2
dimarts i dijous
S3
dilluns i dimecres

9.30-11.30 h
19.30-21 h
16.30-18.30 h

octubre-desembre
octubre-febrer
octubre-desembre

Superior
C2*
dilluns i dimecres

19.15-21 h

C. Cívic Pla de Palau

*El curs de nivell C2 és d’octubre a maig

Calendaris
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

Proves de nivell o tutories obligatòries. Cal demanar hora.
Consell Comarcal (c. Catalunya, 48)
del 12 al 27 de setembre, de 9 a 12 h
Centre Cívic Banyoles (c. Barcelona, 54)
13, 18, 20, 25 i 27 de setembre, de 17 a 19 h
Seu de Serveis Socials de Banyoles (c. Pere Alsius, 12, 2n)
14 i 21 de setembre, de 12 a 14 h

octubre-febrer

2 octubre – 20 desembre
3 octubre – 21 desembre

2 octubre- 7 febrer
3 octubre – 8 febrer

Pla de l’Estany

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL PLA DE L’ESTANY
C. Catalunya, 48 – Can Puig de la Bellacasa
972 57 35 50
plaestany@cpnl.cat / www.cpnl.cat/plaestany

octubre-desembre

Bàsic 2
Bàsic 3

dimarts i dijous
dimarts i dijous

15-17 h
15-17 h

Calendari:
del 3 d’octubre al 21 de desembre de 2017

C. Cívic Banyoles
C. Cívic Banyoles

Salt

Cursos en línia Parla.cat

Bàsic
B1
B1
B1
B2
B2
B3
B3

dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dimarts i dijous

11-13 h
15-17 h
19.15-21.15 h
15.15-16.45 h
17.30-19 h
9.30-11h
19.15-20.45 h

oct.-des.
oct.-des.
oct.-des.
oct.-febrer
oct.-febrer
oct.-febrer
oct.-febrer

Elemental
E1
E2
E3

dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous

11.15-13.15 h
9-11 h
17.30-19 h

oct.-des.
oct.-des.
oct.-febrer

Intermedi
I3

dimarts i dijous

15.15-16.45 h

oct.-febrer

Suficiència
S3

dilluns i dimecres

11.30-13 h

oct.-febrer

15-17 h

gener-juny

Superior
C2*

dimarts i dijous

Calendaris
octubre-desembre
2 octubre - 20 desembre
3 octubre - 21 desembre

octubre-febrer
2 octubre -7 febrer
3 octubre – 8 febrer

dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres

18-20 h
15-17 h
18-20 h

Modalitat que combina l'autoformació a través de l’espai virtual www.parla.cat i
l'assessorament personalitzat, incloses tres sessions presencials (voluntàries). El CNL
de Girona ofereix els nivells elemental (E1, E2 i E3), intermedi (I1, I2 i I3) i suficiència
(S1, S2 i S3).
Inscripcions: del 4 al 22 de setembre de 2017 a tots els serveis i oficines de català del
CNL de Girona
Sessió informativa (c. Riera de Mus, 1A Girona): 18 de setembre, a les 12 h.
Cal confirmar assistència a: girones@cpnl.cat.
Calendari del curs: del 9 d’octubre de 2017 al 12 de febrer de 2018

Parla.cat modalitat 100% en línia
Autoformació tutoritzada a través de l’espai virtual www.parla.cat. Per matricular-se, cal
registrar-se a la plataforma http://www.parla.cat i seguir les instruccions d’inscripció.
Matrícula: de l’1 al 17 de setembre de 2017. Places limitades
Calendari del curs: del 20 de setembre al 12 de desembre de 2017

Curs de nivell superior (C2) en línia

Cassà de la Selva
Bàsic 2
Bàsic 3
Intermedi 3

Els cursos amb l'entorn virtual Parla.cat segueixen un pla de treball dissenyat per un
tutor, que ajuda l'alumne en el procés d'aprenentatge. Requereixen una dedicació
mínima de 45 h durant 4 mesos (3-4 h setmanals). Els cursos de Parla.cat tenen dues
modalitats: combinada i 100% en línia. També es pot fer el nivell superior (C2), que és
anual.

Parla.cat modalitat combinada

*El curs de C2 és de 90 hores continuades, semestral, i s’iniciarà el gener

Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

Nivells bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior

octubre-desembre
octubre-desembre
octubre-desembre

El curs de nivell superior C2 en línia combina l'estudi autònom mitjançant la plataforma
virtual Aula mestra (dins parla.cat) i activitats d'avaluació. S'ofereixen sessions
presencials optatives i espais virtuals per interactuar amb altres alumnes. Per a un bon
aprofitament del curs cal dedicar-hi unes 4 hores setmanals durant 8 mesos.
Inscripcions: del 4 al 22 de setembre de 2017 a tots els serveis i oficines de català del
CNL de Girona
Calendari del curs: del 9 d'octubre de 2017 al 7 de juny de 2018

Llagostera
Bàsic 1
Bàsic 3

dimarts i dijous
dimarts i dijous

15-17 h
17.30-19.30 h

octubre-des.
octubre-des.

divendres

Calendari:
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

2 octubre - 20 desembre
3 octubre - 21 desembre

C2 (Gironès)

6 octubre - 15 juny

16-19 h




SCC del Gironès
Superior (C2)

Certificacions

octubre-juny



Els certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) són oficials i
vàlids per a l’informe d’arrelament social i per a l’informe d’integració per a la
renovació de residència temporal.
Els nivells del CPNL són equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de
Referència (MECR): nivell inicial – A1; nivell bàsic – A2; nivell elemental – B1; nivell
intermedi – B2; nivell de suficiència – C1; nivell superior – C2.
Els certificats expedits pel CPNL dels nivells Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3,
Suficiència 3 i Superior són equivalents oficialment als certificats de la Direcció
General de Política Lingüística.

