
  

Una bona opció per aprendre català 

 
Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge per a l’aprenentatge de la 

llengua catalana.  

La modalitat semipresencial amb tutoria combina l'aprenentatge en 

línia amb sessions presencials per practicar l'expressió oral i resoldre 

dubtes. 

 
Què t’ofereix? 
 
- Recursos didàctics i eines de comunicació que faciliten 

l’aprenentatge 

- Activitats variades 

- Seguiment personalitzat 

- Facilitat per resoldre dubtes 

- Possibilitat d’obtenir el certificat homologat dels nivells Intermedi i 

Suficiència (I3 i S3) 

 

Per assegurar l’èxit en l’aprenentatge cal:  

- Tenir capacitat d’autoaprenentatge i encarar la formació 

positivament. 

- Ser autodisciplinat, amb capacitat de controlar el temps. 

- Treballar sol i compartir algunes activitats. 

- Saber expressar-se per escrit amb claredat. 

- Posseir habilitats i experiència en l’ús de l’ordinador. 

- Valorar positivament el paper de les TIC en l’educació. 

 

Equipament informàtic necessari: 

- Ordinador de 512 Mb de memòria RAM. 

- Pantalla configurada per a una resolució mínima de 1024 x 768. 

- Impressora opcional. 

- Connexió a Internet d’1 Mb com a mínim de velocitat. 

- Altaveus, auriculars i micròfon. 

- Càmera web opcional.  

- Navegadors Microsoft Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. 

- Connector d’Adobe Flash Player 9.0 o 10.0 

- Adobe Acrobat Reader 

 

La majoria de biblioteques faciliten  l’accés als seus ordinadors en cas que no es 

disposi d’aquest equipament.  

 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE GIRONA. FEBRER 2015 
 

Nivells: Elemental, intermedi i suficiència (E1, E2, E3, I1, I2, I3, S1, S2 i S3). 
 
Durada: dedicació mínima de 45 hores per curs 

 
Preu:  
E1, E2, E3: 37,40 € (amb reduccions) 

I1, I2: 49,46 € (amb reduccions) 
I3: 61,53 € (amb reduccions) 
S1, S2, S3: 90 € (sense reduccions) 

No inclou l’expedició de certificats. 
 
Calendari del curs: del 23 de febrer al 29 de maig de 2015 

 
Sessions presencials:  
- Setmana del 23  de febrer al 2 de març de 2015 

- Setmana del 13 al 17 d’abril de 2015 

- Setmana de l’11 al 14 de maig de 2015 

 
Data de la prova E3, I3 i S3 (presencial): 3 de juny de 2015 
 

Inscripcions: del 19 de gener al 16 de febrer de 2015 a tots els serveis i oficines de català del 
CNL de Girona. 

 

Per inscriure’s per primera vegada cal acreditar el nivell de coneixements de català 

mitjançant el certificat corresponent o bé fer una prova de col·locació. 

 
Més informació 

www.cpnl.cat/girona: sessions de presentació (cal inscripció prèvia) 

www.parla.cat: vídeo de demostració  

 

 

http://www.cpnl.cat/girona
http://www.parla.cat/

