Com donar-vos d’alta a Parla.cat:
1. Accediu a la
pàgina inicial
http://www.parla.cat
En aquesta pàgina trobareu una breu explicació dels
diferents espais de què consta l’entorn virtual i la
Demo. La Demo és una presentació animada que
explica breument els continguts i funcionalitats del
Parla.cat.

Per poder accedir als continguts del Parla.cat

2. Aneu a Inscripció
i feu clic al Formulari
d’accés

3. Empleneu el formulari
d’accés
Un cop emplenat rebreu un missatge al vostre correu
electrònic amb un enllaç de confirmació d’alta a la
plataforma:

L’accés al Parla.cat, el fareu des de la
pàgina inicial amb el correu electrònic i la
contrasenya que heu posat en emplenar
el formulari d’accés.

Per matricular-vos als cursos de Parla.cat
Un cop us heu registrat a la plataforma ja podeu accedir als seus continguts:

4. Vull fer un curs
Aquesta pantalla conté tota la informació dels diferents
nivells i cursos al vostre abast (part central), l’accés als
cursos en què us hàgiu matriculat (Els meus cursos), i
l’enllaç per matricular-vos als cursos tant de modalitat
lliure com amb tutoria (Vull fer un curs).
Per matricular-vos feu clic a:
Vull fer un curs

5. Matrícula
Hi trobareu l’accés a la prova de nivell, que us
informarà del vostre grau de coneixement de la
llengua catalana i l’accés a les modalitats
d’aprenentatge: lliure o amb tutoria.

6a. Inscripció a la
modalitat lliure
Seleccioneu la modalitat lliure i us apareixerà la relació
de cursos disponibles. Si heu fet la prova de nivell, el
resultat obtingut us pot servir d’orientació per
matricular-vos al curs més adient, d’acord amb els
vostres coneixements. En aquesta modalitat us podeu
matricular simultàniament en més d’un curs. La
modalitat lliure és gratuïta.

6b. Inscripció a la
modalitat amb tutoria
En primer lloc, heu de fer la prova de nivell i, un cop
feta, heu de seleccionar la modalitat amb tutoria i,
seguidament, triar la institució amb la qual voleu fer
el curs. La modalitat amb tutoria és de pagament.
En els cursos de la modalitat amb tutoria formareu part d’un grup d’alumnes i haureu de seguir el ritme de
curs que marqui el tutor.
Podeu trobar més informació als manuals d’ajuda i a les preguntes freqüents. La Demo és una presentació
animada que explica breument els continguts i funcionalitats del Parla.cat.

