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Oferta de cursos i inscripció 
de gener de 2015 
 

INSCRIPCIONS: 
 

Alumnat actual: 

16 i 17 de desembre, a les hores de classe 

 

Alumnat nou: 

12 i 13 de gener de 2015, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores 
 

 

Lloc: 

Aulari del CNL de Cornellà de Llobregat 

Edifici Roger de Llúria, 1r. 

c. dels Almogàvers, s/n 
 

 

 

Per  inscriure’s a un curs cal portar un document d’identificació i 

un justificant de reducció al preu de la matrícula, si s’escau. 

 

 

Més informació: 
 

CNL de Cornellà de Llobregat 

Pl. dels Enamorats, 7 

Tel.: 93 475 07 86 

www.cpnl.cat/cornella 

  

http://www.cpnl.cat/cornella
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Oferta de cursos presencials gener 2015  

 

 

 

Inscripcions  

Alumnat actual a classe l’últim dia de curs (16 i 17 de desembre) 

Alumnat nou 12 i 13 de gener de 2015, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores 
 

 

 

Calendari del curs Inici Final (Prova) 

Dilluns i dimecres 19/01/2015 15/04/2015 (8 i 13 d’abril) 

Dimarts i dijous 20/01/2015 14/04/2015 (9 d’abril) 

Dimecres i dijous 21/01/2015 16/04/2015 (9 d’abril) 
 

 

 

 

CURSOS CODI DIES HORA 

Inicial 00400CLPRJ00698 dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 

Bàsic 1 00400B1PRJ00689 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 

Bàsic 1 00400B1PRJ00690 dimecres i dijous de 16.45 a 18.45 

Bàsic 1 00400B1PRJ00691 dimarts i dijous de 19 a 21 

Bàsic 2 00400B2PRJ00692 dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 

Bàsic 2 00400B2PRJ00703 dilluns i dimecres de 16.45 a 18.45 

Bàsic 2 00400B2PRJ00693 dimecres i dijous de 19 a 21 

Bàsic 3 00400B3PRJ00694 dimarts i dijous de 9.15 a 11.15 

Bàsic 3 00400B3PRJ00695 dimarts i dijous de 16.45 a 18.45 

Bàsic 3 00400B3PRJ00700 dimarts i dijous de 19 a 21 

Elemental 1 00400E1PRJ00696 dilluns i dimecres de 19 a 21 

Elemental 2 00400E2PRJ00697 dimarts i dijous de 16.45 a 18.45 

Intermedi 1 00400I1PRJ00699 dilluns i dimecres de 19 a 21 

Intermedi 2    

Intermedi 3    

Suficiència 1    

Suficiència 2 00400S2PRJ00701 dilluns i dimecres de 19 a 21 

Suficiència 3 00400S3PRJ00702 dilluns i dimecres de 16.45 a 18.45 
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Oferta de cursos semipresencials setembre 2014 

 

   

   

 

 

 
 

Els cursos semipresencials es fan des de la plataforma Parla.cat (www.parla.cat), amb 

tutoria des del CNL, i compten amb tres sessions presencials obligatòries. Són cursos 

quadrimestrals (octubre-gener; febrer-juny). 

 

Recomanem que qualsevol persona interessada a seguir algun d’aquests cursos llegeixi 

prèviament i detingudament la informació següent: 

 

EL PERFIL DE L’APRENENT 

 

Aquests cursos semipresencials són especialment útils per compaginar formació i 

feina. Per adaptar-se sense dificultats a aquest tipus de formació l’alumnat ha de:  

- Tenir capacitat d’autoaprenentatge. 

- Tenir capacitat de controlar el temps. 

- Tenir habilitats i experiència amb ordinadors. 

L’alumnat dels cursos del Parla.cat s’ha de comprometre a fer en les dates que 

assenyala el Pla de treball els exercicis i les tasques del curs a què s’hagi matriculat. 

Aquesta modalitat ofereix a l’aprenent el suport d’una tutoria, que l’orientarà i 

acompanyarà al llarg de tot el procés. Això no obstant, l’aprenent ha de tenir una 

bona predisposició per a  l’aprenentatge autònom, cosa que li permetrà resoldre bona 

part dels dubtes que se li puguin plantejar al llarg del curs. Així mateix, ha de ser capaç 

de comunicar-se amb els companys i companyes d’aula a través de les eines de 

comunicació que l’entorn els posa a l’abast.  

 

Intermedi 1 

Intermedi 2 

Intermedi 3 

Suficiència 1 

Suficiència 2 

Suficiència 3 

http://www.parla.cat/

