
La Comissió d’Organismes i Serveis per al Foment de la Llengua Catalana de Girona

 • coordina les actuacions i ofertes formatives dels seus membres;
 • vetlla per donar una informació global a la ciutadania;
 • treballa especialment en la difusió de l’ús del català entre els col·lectius procedents de la nova immigració  
 a través del Grup d’Immigració (Secretaria de Política Lingüística; Departament d’Educació; Secretaria per  
 a la Immigració; Consorci per a la Normalització Lingüística; Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach  
 de la Universitat de Girona i Servei Lingüístic de Comissions Obreres de Girona).



Actuacions a l’entorn de la defensa, normalització i dinamització de la llengua i la cultura 
nacionals, pròpies dels Països Catalans, en tots els seus àmbits. Organització d’activitats 
civicoculturals: tallers de llengua, sopars-tertúlia, campanyes de normalització, Premi a la  
Normalització Lingüística...

Promoció de l’ús de la llengua catalana. Cursos de català de tots els nivells, presencials i a 
distància. Certifi cats homologats. Pla d’acolliment lingüístic: cursos inicials i bàsics. Asses-
sorament lingüístic. Informació sobre recursos, eines informàtiques i models de documents. 
Plans a mida per a empreses i entitats: anàlisi lingüística de l’organització, pla de formació del 
personal... Programa “Voluntariat per la llengua”.
Abast territorial de totes les comarques gironines (llevat de la Cerdanya). Ofi cines de català a 
Arbúcies, la Bisbal d’Empordà, Blanes, Calonge, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Pala-
frugell, Palamós, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Cursos de llengua instrumental de català per a no catalanoparlants, espanyol per a estran-
gers, anglès, alemany, francès, italià, rus i àrab. Certifi cats de nivell intermedi i avançat per a 
alumnes ofi cials i lliures.

Formació permanent adreçada al professorat d’educació infantil, primària, secundària i de 
formació professional. Formació en docència universitària adreçada al professorat de la Uni-
versitat de Girona. Organització dels simposis Llengua, Educació i Immigració.
Organització de les proves per a l’obtenció del certifi cat de capacitació en llengua catalana 
per al professorat d’educació secundària (Mòdul II). 

Campanyes i activitats de promoció de la llengua i cultura catalanes, i de foment de la rei-
vindicació nacional. Organització de demostracions de cant improvisat per la Diada de Sant 
Jordi; de la rebuda de la Flama del Canigó la vigília de Sant Joan; de la Marxa de Torxes 
la vigília de l’11 de setembre, i del taller infantil de tions per a festes de Nadal. Programa 
d’activitats d’oci i lleure “Quedem?”, de foment de la cohesió social i l’ús del català. 

Certifi cats ofi cials de català  i proves d’habilitació per a la traducció i interpretació jurades. Re-
gistre de traductors i intèrprets jurats. Informació sobre recursos didàctics i lingüístics, llocs on 
aprendre català i disponibilitat de productes en català. Consultes sobre el marc legal de l’ús 
de la llengua. Base de dades de serveis i professionals de la llengua. Campanyes de foment 
de l’ús del català. Informació sobre ajuts i subvencions.

Actuacions de suport (formatives, desenvolupament de projectes, etc.) a les administracions 
i a les entitats socials en la implementació de polítiques d’acollida de persones nouvingudes, 
de foment de la igualtat d’oportunitats i en la integració en una cultura pública compartida 
mitjançant el foment de la llengua catalana com a llengua comuna. 

Difusió de recursos lingüístics en línia. Consultes terminològiques. Revisió i traducció de do-
cumentació administrativa, docent i de recerca. Elaboració de vocabularis específi cs. Cursos 
generals de català per a estrangers oberts a tothom. Cursos generals i específi cs d’anglès, 
francès i alemany per a la comunitat universitària. Exàmens ofi cials de català i anglès, amb 
cursos de preparació. Autoaprenentatge de llengües. Intercanvis  lingüístics. 

Promoció del coneixement i l’ús social de la llengua catalana en el món sindical i laboral per 
mitjà de campanyes de sensibilització, correcció i traducció de documents, cursos i elaboració 
de recursos lingüístics.

Promoció de la llengua catalana oral i escrita de l’àmbit jurídic i judicial. Correcció i traducció 
de documents jurídics. Assessorament lingüístic. Organització de cursos de català per al 
personal de l’administració de Justícia.

Promoció i consolidació de la llengua i literatura catalanes dins l’àmbit de la comunitat 
educativa com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe: activitats de formació permanent i 
d’actualització lingüística per al professorat d’Educació infantil, primària i secundària; aten-
ció lingüística a l’alumnat nouvingut; activitats d’incentivació de l’ús de la llengua catalana 
adreçades a alumnes i a pares i mares. 
Organització del conjunt d’activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes 
desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves 
competències tècniques i professionals. Obtenció del graduat en educació secundària (GES) i 
accés als diversos nivells del sistema educatiu a través de les escoles d’adults o a distància.

Ateneu d’Acció Cultural (ADAC)

Centre de Normalització Lingüística de Girona. Consorci per a la Normalització Lingüística

Escola Ofi cial d’Idiomes. Serveis Territorials d’Educació a Girona

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona

Òmnium Cultural - Delegació del Gironès

Secretaria de Política Lingüística. Delegació del Govern a Girona

Servei Lingüístic de CC OO de Catalunya

Servei de Llengües Modernes. Universitat de Girona

Serveis Territorials d’Educació a Girona

Pujada de Sant Domènec, 2
17004 Girona
Tel. 972 21 38 38 
adac@adac.cat - www.adac.cat

C. dels Ciutadans, 18
17004 Girona
Tel. 972 22 06 63 - Fax 972 22 12 49
cnlgi@cpnl.cat - www.cpnl.cat

C. de Josep Viader, 16
17005 Girona
Tel. 972 21 91 00 - Fax 972 20 25 48
eoigirona@xtec.cat - www.eoigirona.com

Edifi ci de Dret. Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 87 02 - Fax 972 41 82 47
ice@udg.edu - www.udg.edu/ice

C. del Nord, 17, 1r 1a - 17001 Girona
Tel. 972 20 62 13 
girones@omnium.cat - www.girones.omnium.cat

Gran Via Jaume I, 9, 1r. 
17001 Girona
Tel. 972 18 23 35 - Fax 972 18 23 33
rferrert@gencat.cat
www.gencat.cat/llengua

C. de Miquel Blay, 1, 5a planta
17001 Girona
Tel. 972 21 73 03 - Fax 972 22 30 91
sl@ccoo.cat - www.ccoo.cat/sl

Campus de Montilivi - Edifi ci de Dret
17001 Girona
Tel. 972 41 82 64 - Fax 972 41 81 21
llengues@udg.es - www.udg.edu/llengues

C. d’Ultònia, 13, entl. 17002 Girona
Tel. 972 48 30 00 - Fax 972 21 42 16
www.xtec.cat/lic - lic-girona@xtec.cat
mmartinezc@gencat.cat
www.gencat.cat/educacio/adults/formacio

Secretaria per a la Immigració. Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C. d’Emili Grahit, 2. 17001 Girona
Tel. 972 48 60 60 – Fax 972 48 63 54
pcortadah@gencat.cat 
www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/
immigracio/ 

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial dels Jutjats de Girona. Serveis Territorials de Justícia a Girona 
Av. de Josep Tarradellas, 1. 17006 Girona 
Tel. 972 40 52 10 i 972 18 17 02
Fax 972 40 52 11
nl.gironaju@xij.gencat.cat 
www.gencat.net/justicia/llengua 




