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Pots ser voluntari o voluntària si 
 

 parles en català i 
 

 disposes de 10 hores, durant un mínim 
de 10 setmanes, per parlar en català 
amb una persona que vol practicar-lo. 

 

 
Pots ser aprenent o aprenenta si 
 

 parles una mica de català i 
 

 disposes de 10 hores, durant un mínim 
de 10 setmanes, per practicar el català 
amb una persona que el parla 
habitualment. 

 

 
 
Voluntariat per la llengua és un programa que facilita 

 

 que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es 
volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès i 
 

 que les que el parlen habitualment no canviïn de llengua 
innecessàriament. 
 
 

Si vols participar-hi, posa’t en contacte amb el CNL Montserrat. 

 



RECURSOS EN LÍNIA                                      
                                                                                                    

 

Diccionari Il·lustrat Català-Àrab 
http://www.edu365.cat/agora/dic/catala_arab/ 
 
 
  

Hi trobareu vocabulari sobre la casa, el 
menjar, l’escola, les joguines, els 
animals, la roba... 
  

 

 

 

Viure a Catalunya 
www6.gencat.cat/llengcat/publicacions/viure/ 
 

 
 
Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a 
les persones que acaben d’arribar a Catalunya 
i no coneixen la llengua catalana. 
 
 

 
 
 

DIDAC, Diccionari de Català 
http://www.dicdidac.cat/ 
 
 
 
Un diccionari pensat 
per a l'aprenentatge 
del català a l'escola 
primària i al primer 
cicle de secundària.

http://www.dicdidac.cat/


 

http://www.parla.cat  
 

Parla.cat és un espai web per mitjà del qual 
podeu aprendre català en un entorn divers i 
complet que posa a disposició de les 
persones aprenents materials didàctics i 
altres recursos (escrits, sonors, audiovisuals, 
etc.). S’ofereixen els quatre nivells 
d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i 
suficiència. 
 
Podeu escollir entre tres modalitats 

d’aprenentatge: lliure, semipresencial i amb tutoria. La modalitat 
lliure és gratuïta i us hi podeu inscriure en qualsevol moment. 
 
A partir d’aquest quadrimestre s’ofereix el nivell de suficiència 3 en 
format semipresencial. Segueix la mateixa programació de la resta de 
cursos, però els materials objecte d’estudi i la relació entre els docents i 
els alumnes es duu a terme a través d’Internet. També permet obtenir 
la certificació homologada. 
 
 

CURSOS DE CATALÀ 
 

Inscripcions gener 2012 
 
 
 
 
Horaris de matrícula: 
 
9 i 11 de gener, de 15 a 18 h 
 
10 i 12 de gener, de 10 a 13 h 
 
 
 

Per fer una prova de nivell, cal demanar hora. 
 
 
 
 

http://www.parla.cat/


ACTIVITATS                                      
                                                                                                    

CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ 
 

 

Vine a veure cinema infantil en català al Cinema Catalunya! 

 

 

El cicle CINC projecta les següents pel·lícules: 

- 22 d'octubre: Kerity, la casa dels contes 

- 29 d'octubre: Up 

- 5 de novembre: Doraemon i l'imperi Maya 

- 12 de novembre: Rovelló: el somni d'una nit 
d'estiu 

- 19 de novembre: Els barrufets 

Hora: 18.15 h 

Preu: 4 € 
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