Preus

Normativa

Inicial

Gratuït

✓ Per poder-se matricular als cursos cal tenir

B1, B2 o B3

14,50 €

18

anys

o

tenir-ne

16

i

no

haver

fet

l’escolarització obligatòria a Catalunya.

E1

38,50 €

I1, I2 o I3

51,50 €

S1, S2 o S3

100,50 €

C2

248,50 €

Aquests cursos, amb l’excepció del C2, tenen
reduccions en el preu. Consulteu el full sobre els

✓ Per poder superar un curs presencial o per
poder-se presentar a l’examen dels cursos
oficials cal haver assistit, com a mínim, al 75%
de les classes.
✓ La puntualitat i l’assistència regular són
necessàries

per

al

bon

funcionament

i

l’aprofitament del curs.
✓ Les matrícules són intransferibles.

presentar.

✓ Per matricular-se en un curs cal acreditar el

PROPERS PERÍODES D’INSCRIPCIÓ

necessari

mitjançant

la

prova

de

col·locació o un certificat de coneixements
reconegut.

Desembre de 2019: segon trimestre
Març de 2020: tercer trimestre

Setembre de 2019
MATRICULACIÓ D’ALUMNAT ANTIC

13 de setembre (9-13.30 h)
i 16 de setembre (9-13.30 h i 17-19 h)

supòsits previstos i la documentació que cal

nivell

Cursos per parlar
i escriure en català

✓ No s’admet que un/a alumne/a es matriculi
en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim
que ha aprovat.
✓ Tots els cursos tenen places limitades.
✓ Cal arribar al nombre mínim d’alumnes

MATRICULACIÓ D’ALUMNAT NOU
Inicial i Bàsic 1

17 de setembre (9-13.30 h i 17-19 h)
Resta de cursos

18 i 19 de setembre
(9-13.30 h i 17-19 h)
i 20 de setembre (9-13.30 h)

inscrits perquè s’iniciï un curs.
CNL DE L’ÀREA DE REUS MIQUEL VENTURA
Mas Vilanova - C. de l’Àliga de Reus, 1
43205 Reus

Cursos presencials
Nivell inicial (A1)

Elemental 1

Horari

Dies de classe

9.00-11.00

Dimarts i dijous (al CEIP Rubió i Ors)

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

El curs de nivell inicial està destinat a aquelles persones
que no entenen el català, parlen una llengua molt distant
de la catalana i no saben expressar-se en cap llengua
romànica.

Nivell superior (C2)

Nivell elemental (B1)
Horari

Dies de classe

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dimarts i dijous

Els cursos de nivell elemental s’adrecen a les persones
que saben expressar-se en català en converses
senzilles, però tenen problemes de correcció i fluïdesa.
Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs,
s’obté el certificat oficial de nivell elemental (B1).

Nivell intermedi (B2)
Nivell bàsic (A2)
Bàsic 1

Bàsic 2

Bàsic 3

Horari

Dies de classe

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

9.15-11.15

Dimarts i dijous

11.45-13.45

Dimarts i dijous

16.30-18.30

Dimarts i dijous

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dimarts i dijous

9.15-11.15

Dimarts i dijous

11.45-13.45

Dilluns i dimecres

16.30-18.30

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dimarts i dijous

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

Els cursos de nivell bàsic s’adrecen a les persones que no
entenen el català o bé s’expressen amb força dificultats en
aquesta llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al
final del curs Bàsic 3, s’obté el certificat oficial de nivell
bàsic (A2).

Horari

Dies de classe

16.00-20.30

Divendres

Calendari dels cursos presencials
Inici

Final

En dilluns i dimecres 23 de setembre

11 de desembre

En dimarts i dijous

26 de setembre

12 de desembre

C2 en divendres

27 de setembre 3 d’abril

Horari

Dies de classe

Intermedi 1

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

Cursos a distància

Intermedi 2

16.30-18.30

Dimarts i dijous

Trobareu informació detallada sobre els cursos a
distància a www.cpnl.cat.

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les persones
que parlen català, però tenen un domini baix de
l’expressió escrita. Si se supera l’examen oficial que es
fa al final del curs Intermedi 3, s’obté el certificat oficial
de nivell intermedi (B2).

Nivell de suficiència (C1)

Intermedi (B2) i suficiència (C1) amb el
Parla.cat
La sessió de presentació d’aquests cursos serà el 30
de setembre de 13 a 14 h o de 16 a 17 h al CNL de
l’Àrea de Reus.

Horari

Dies de classe

Les persones que s’hi inscriguin per primera vegada
han d'assistir obligatòriament a la sessió de
presentació.

Suficiència 1

19.00-21.00

Dimarts i dijous

Durada: del 30 de setembre al 17 de desembre.

Suficiència 2

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les
persones que necessiten perfeccionar l’expressió oral i
escrita en situacions formals. Si se supera l’examen
oficial que es fa al final del curs Suficiència 3, s’obté el
certificat oficial de nivell de suficiència (C1).

En tots els cursos hi ha dues sessions presencials
obligatòries. Us informarem del dia i l’hora en el
moment de la inscripció.

Nivell superior (C2) amb l’Aula mestra
La sessió de presentació d’aquest curs serà el 2
d’octubre a les 17 hores al CNL de l’Àrea de Reus.
Durada: del 2 d’octubre al 24 d’abril.

