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Pots ser voluntari o voluntària si:
Parles català.
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.
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.
ACTIVITAT PER A VOLUNTARIS I APRENENTS

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ

La festa vista per tres fotògrafs vallencs
Divendres, 4 de novembre a les 19 h
Us convidem a visitar una exposició de fotografies de Pere Català Pic,
Francesc Català-Roca i Pere Català Roca, comentada pel prestigiós
etnòleg Bienve Moya, comissari de l’exposició. La mostra ressegueix
les festes catalanes a través d’imatges que abasten pràcticament tot el
segle XX. Conté fotografies de gran valor artístic i documental.
Acte inclòs dins la programació de la Fira Mediterrània.
Cal confirmar l’assistència.

Aprèn català a Internet
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 dels 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.

ACTIVITATS
Club de lectura
Dimarts, 29 de novembre
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca del Casino
El gos dels Baskerville, d’Arthur Conan
Doyle (adaptació de N. Pradas)
Jordi Estrada conduirà el debat
Nivells: de Bàsic 2 a Elemental 3

ACTIVITATS

El programa Quedem?, organitzat per Òmnium Cultural, és una
oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Totes les
activitats són gratuïtes.
Si voleu saber el calendari d’activitats, visiteu
http://bages.quedem.omnium.cat

CURSOS DE CATALÀ
Inscripcions febrer 2012
Proves de col·locació: 14 i 22 de febrer
Horaris: hores convingudes. Heu de trucar a partir del dia 8 de
febrer, al matí de 9 a 14 h i els dimarts a la tarda de 16 a 18 h.
Antics alumnes
Nivells Bàsic 1 i Bàsic 2, 15 de febrer
Nivells Bàsic 3 i Elemental, 16 de febrer
Nivells Intermedi i Suficiència, 17 de febrer
Matrícula general
Nivells Bàsic i Elemental, 23 de febrer
Nivells Intermedi i Suficiència, 24 de febrer
Horaris: al matí de 9 a 14 h; a la tarda, a hores convingudes
L’inici dels cursos serà el 29 de febrer i l’1 de març

ACTIVITATS
14a Fira Mediterrània de Manresa
Del 3 al 6 de novembre de 2011
Espectacles musicals destacats:

ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA
(Catalunya-Marroc-Grècia)
Divendres 4 de novembre
19.00 h
Envelat Milcentenari
Gratuït

Les cançons de l’Orquestra Àrab
de Barcelona s’alimenten de
tradicions musicals d’ambdues
ribes de la Mediterrània.

EL GAFLA
(França-Algèria)
Divendres 4 de novembre
20.30 h
Plaça Major
Gratuït

Fusió de les llengües i els ritmes de la Cabília i França.

FANFARA LUI CRACIUN
(Romania)
Cultiven el so tradicional i enèrgic característic de les fanfares gitanes.
Us els podeu trobar pels carrers de Manresa durant tot el cap de
setmana.
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