
Normativa 

 

* Per poder-se matricular als cursos cal tenir 18 anys o 

tenir-ne 16 i no haver fet l’escolarització obligatòria a 

Catalunya.  

* Per matricular-se en un curs cal acreditar el nivell 

necessari mitjançant la prova de col·locació o un 

certificat de coneixements reconegut. 

* Per poder superar un curs presencial cal haver 

assistit, com a mínim, al 75% de les classes.  

* En superar l’examen que es realitza al final del mòdul 3 

de cadascun dels nivells s’obté l’acreditació oficial 

corresponent: A1, A2, B1, B2, C1   

 

 

Preus 

 

Inicial    Gratuït 

Bàsics    13,57 € 

Elemental     37,70 € 

Intermedis    49,76 € 

Suficiència     91,99 € 

C2    242,82 € 

 
 

 

Reduccions 

 

En cadascun dels casos cal presentar el document 

acreditatiu. 

 

Aturats                               

70% 
 

Jubilats                              

50% 

Pensionistes de classes passives o per invalidesa  

50% 

Família nombrosa de categoria general                    

50% 

Família nombrosa de categoria especial                   

70% 

Família monoparental de categoria general             

50% 

Família monoparental de categoria especial            

70% 

Persones amb discapacitat del 33% o més            

70% 

 

Les empreses privades es poden bonificar la formació 

de català del seu personal. Informeu-vos-en al CNL.

 

 

 

 
 
 

Gener de 2019 
 

Cursos per parlar, escriure 
i perfeccionar el català 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEI LOCAL DE CATALÀ  
DE CAMBRILS 
Ateneu Juvenil 
Av. de l’Horta de Santa Maria, 14 
43850 Cambrils 
Tel. 977 792 688 
cambrils@cpnl.cat 
www.cpnl.cat/reus 

Matriculació de nous alumnes 

i proves de nivell: 

del 17 al 21 de desembre 

 

Horari: 

Dilluns i dimecres, d’11.30 a 13.30 h 

i de 16 a 20 h 

Dimarts i dijous, de 10 a 13 h 

i de 16 a 20 h 

Divendres, de 10 a 13 h 

 

Inici de curs: 

8 i 9 de gener 
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Cursos per entendre i parlar el català  

 

 

Els cursos de nivell inicial o bàsic s’adrecen a les 

persones que no entenen el català o bé s’expressen 

amb força dificultats en aquesta llengua. 

 

Nivell bàsic (A2) 

 

Bàsic 1 

Horari  Dies de classe 

9.30 - 11.30 h  Dimarts i dijous 

 

Bàsic 2 

Horari  Dies de classe 

17.00 - 19.00 h  Dilluns i dimecres 

 

Bàsic 3  

Horari  Dies de classe 

15.15 - 17.15 h  Dimarts i dijous 
 

Nivell elemental (B1) 

 

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. 

 

Elemental 2  

Horari  Dies de classe 

15.15 - 17.15 h Dimarts i dijous 
 

 

Cursos per a catalanoparlants 

 

Nivell intermedi (B2) 

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les 

persones que parlen català, però tenen un domini 

baix o molt baix de l’expressió escrita 

 

Intermedi 1 

Horari  Dies de classe 

19.15-21.15 h Dilluns i dimecres 

 

Intermedi 3 

Horari  Dies de classe 

9.30-11.30 h Dimarts i dijous  

 

Nivell de suficiència (C1) 

Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les 

persones que necessiten perfeccionar l’expressió 

oral i escrita en situacions formals. 

 

Suficiència 1 

Horari  Dies de classe 

15.15 - 17.15 h Dilluns i dimecres 

 

 

INTERMEDI I SUFICIÈNCIA A DISTÀNCIA 

PARLA.CAT 

 

 
 
La sessió de presentació d’aquests cursos serà el 14  

de gener de 13 a 14 h o de 16 a 17 h al CNL de 

l’Àrea de Reus (sessió obligatòria per a les persones 

que s’hi inscriuen per primera vegada). 

 

 

Calendari dels cursos: 

 

Dilluns i dimecres: 

del 9 de gener al 20 de març 

 

Dimarts i dijous: 

del 8 de gener al 21 de març 

 


