MODALITATS I PREUS DE CURSOS 2018-2019
NIVELL

MODALITAT

matrícula

reducció

-50%

reducció -70%

observacions-material

EN LÍNIA
EN LÍNIA
BÀSIC I ELEMENTAL
SEMIINTENSIUS 90 h
- Treball amb material interactiu en línia, tutor/a en línia
(correcció d'activitats i assessorament) + 5 classes
presencials obligatòries i altres d'opcionals
- Durada flexible (màxim 4 mesos)
- Matrícula continuada

EN LÍNIA INTENSIUS
INTERMEDI I SUFICIÈNCIA INTENSIUS 90h
Cursos amb plataforma d'aprenentatge virtual + tutor/a
en línia (correcció d'activitats i assessorament). Sessió
inicial i prova final obligatòries.
Cursos quadrimestrals

EN LÍNIA AMB AULA MESTRA
(Curs amb material multimèdia o amb dossiers que es
poden descarregar)
Sessió inicial i prova final I3 i S3 obligatòria.
Cursos trimestrals 45 h

EN LÍNIA NIVELL SUPERIOR C2
Cursos anuals 90 h

CB (Curs Bàsic) equival a B1+B2

BE (Bàsic Elemental) equival a B3+E1
CE (Curs Elemental) equival a E2+E3
II (nivell intermedi) equival a I1+I2+I3

SS (nivell de suficiència) equival a
S1+S2+S3
I1 (Intermedi 1), I2 (Intermedi 2),
I3 (Intermedi 3)

25,64 €

13,57 €

8,74 € Hi ha un cost addicional de 10 € per
l'ús del material en línia Diàleg
L'import del curs per a l'alumne és de 0 € perquè té una subvenció de
multimèdia del CB i 20 € per al BE i
l'Ajuntament de Barcelona
CE, que no té reducció de preu.
AULA OBERTA. Per a les persones
25,63 €
15,98 € que no disposin d'ordinador o connexió
49,76 €
a Internet
37,70 €
23,22 €
73,90 €
98,03 €

49,77 €

30,46 €

182,49 €

92,00 €

55,80 €

49,76 €

25,63 €

15,98 €

Hi ha un cost addicional de 20 € per
l'ús del material en línia, que no té
reducció de preu.

Material en línia.
S1 (Suficiència 1), S2 (Suficiència 2),
S3 (Suficiència 3)
C2

91,99 €

242,82 €

13,57 €

46,75 €

28,65 €

Sense reducció

7,53 €

Material en línia.

5,12 €

B1 (Bàsic 1), B2 (Bàsic 2), B3 (Bàsic 3)
L'import del curs per a l'alumne és de 0 € perquè té una subvenció de
l'Ajuntament de Barcelona

EN LÍNIA AMB PARLA.CAT
Bàsic, Elemental, I ntermedi i Suficiència 45 h
Treball individual amb el material en línia Parla.cat +
E1 (Elemental 1), E2 (Elemental 2), E3
tutor/a en línia (correcció d'activitats i assessorament).
Sessió inicial i tutories de curs obligatòries. Prova final (Elemental 3)
I3 i S3 obligatòria.
C ursos quadrimestrals
I1 (Intermedi 1), I2 (Intermedi 2),

I3 (Intermedi 3)
S1 (Suficiència 1), S2 (Suficiència 2),
S3 (Suficiència 3)

37,70 €

19,60 €

12,36 € Material en línia.

49,76 €

25,63 €

15,98 €

91,99 €

46,75 €

28,65 €

Centre obert de català
Materials de consulta al SAFD i servei d'assessoria
personalitzada de suport. No són cursos. No hi ha
certificats homologats.
Matrícula
continuada i durada trimestral

Autoaprenentatge

49,76 €

25,63 €

50% de reducció per als inscrits
simultàniament a cursos i a
15,98 € autoaprenentatge. Gratuït per als
alumnes de cursos en línia i
semipresencials.

