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CERTIFICATS I TIPUS DE MATRÍCULES 

 

Certificats 

L'expedició de certificats d’assoliment de cursos de més de 10 hores té un cost de 

- Inicial, B1, B2, CB, E1, E2, I1, I2 i complementaris: 7,2 € 

-     S1, S2: 12,5 € 

-     B3, BB, BE, E3, EE, CE, I3, II, S3, SS i C2: 14,4 € 

- Certificats d’assistència de tots els cursos i certificats d’assoliment de sessions o cursos de fins a 10 hores: 3 € 

 

Reduccions de matrícula 

1- Poden sol·licitar la reducció del 50% 

- els jubilats 

- els pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta 

- els pensionistes de classes passives 

- els membres de família nombrosa general 

- els membres de família monoparental de categoria general 

- les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més 

 

2- Poden sol·licitar la reducció del 70% 

- els aturats 

- els membres de família nombrosa especial 

- els membres de família monoparental de categoria especial 

 

 

 

Documents acreditatius 

- jubilats: carnet de jubilat 

- pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista 

- família nombrosa: carnet actualitzat 

- família monoparental: carnet actualitzat 

- aturats: 

• certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social 

• certificat de vida laboral 

• certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la 
situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica 

• informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social 

• justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur, de l’ajut familiar o del PIRMI (Programa 
Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció) 

Cursos amb possibilitat de pagament fraccionat 

Les persones inscrites als nivells intermedi II (I1 + I2 + I3) o suficiència SS (S1+ S2 + S3) de 90 hores o més, que no es 
poden acollir a cap tipus de reducció, poden pagar la matrícula de forma fraccionada. 

 
L’alumne haurà de pagar la primera meitat de l’import en un termini de sis dies a partir de la data d’inscripció. El pagament 
de la segona meitat, s’efectuarà mitjançant càrrec bancari per part del CPNL al compte corrent que l’alumne facilitarà en el 
moment de la inscripció. La baixa o l’abandonament del curs per part de l’alumne, no l’eximeix de l’obligació de pagar la 
segona part de l’import de la matrícula. Si un alumne no paga la segona part de la matrícula no es podrà tornar a matricular 
al CPNL fins que no hagi abonat el deute pendent. 
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Cursos a distància i semipresencials amb connexió a material interactiu 

En el cas de cursos a distància en línia amb material interactiu (CB, BE, CE, II i SS) i semipresencials amb material 
interactiu (CB, BE, II I SS), el CPNL proporciona l'accés a aquest material amb un cost de 10 € (CB) o 20 € (resta de 
nivells). El material interactiu no té cap tipus de reducció. 

 

LLIBRES DE TEXT DE L’ALUMNAT 

 

INICIAL 

Català inicial 1, 2 i 3  Dossier del professor 

 

BÀSIC  

Català Bàsic    Editorial Teide 

 

ELEMENTAL  

Català elemental                  Editorial Teide 

 

INTERMEDI (B) 

Català intermedi   Editorial Teide 

 
SUFICIÈNCIA (C)  
 
Català suficiència                  Editorial Teide 
 
 
NIVELL  SUPERIOR (C2) 
 
Dossier pdf imprimible (material obligatori) 
 
La ciutat invisible o Camí de sirga  (Col. La Butxaca, llibre de lectura, optatiu, a criteri del professorat) 
 
Nivell superior C2    Edicions Castellnou (optatiu, a criteri del professorat)      
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