Cursos de català
per a adults
(CURS 2018-2019)
Oficina de Català de Torelló
C. Enric Prat de la Riba, 17-19
Tel. 93 850 51 92
torello@cpnl.cat

Matrícula oberta...
A PARTIR DEL
5 DE SETEMBRE

INFORMACIÓ DELS CURSOS
Dates i horaris d’inscripcions i matrícules

OFERTA DE CURSOS PER NIVELLS

Del 5 al 21 de setembre

 Nivell Bàsic 1
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h

Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda: dimecres 12 i 19 de setembre de 16 a 19 h

(curs de 45 hores adreçat a persones no catalanoparlants que volen
aprendre comprensió i expressió oral amb la finalitat que pugui
resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana)

Inici dels cursos
26 i 27 de setembre
Proves de nivell
Si no sabeu el vostre nivell de català, heu de fer una
prova abans d’inscriure-us al curs. Passeu per l’oficina,
truqueu o envieu un correu electrònic per informar-vos
o demanar hora.
Altres informacions
Tots els cursos tenen places limitades.
La realització dels cursos està condicionada a la
inscripció d’un nombre mínim de persones.
Informeu-vos de les reduccions en la matrícula per a
aturats, pensionistes, jubilats, famílies nombroses i
monoparentals.

-------------------------------------------------------------------- Nivell Elemental 1
Dimarts i dijous d’11 a 13 h
(curs de 45 hores adreçat a persones no catalanoparlants que volen
consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar amb la
finalitat que pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits
nous, amb un llenguatge que s’adapti a la situació comunicativa,
encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa amb què ho
faria amb la seva llengua materna)

--------------------------------------------------------------------- Nivell Intermedi 1
Dilluns i dimecres de 15 a 17 h
(curs de 45 hores adreçat a assolir un bon domini de la llengua
general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se
en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç
en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit
social)

----------------------------------------------------------------------- Cursos en línia a través de la plataforma Parla.cat.

