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Nivell bàsic A2 (MECR)
L’aprenent ha desenvolupat les habilitats de comprensió
i producció orals per poder satisfer les necessitats de
comunicació més immediates en català. És capaç
d’entendre expressions bàsiques, textos breus i senzills,
i de comunicar-se en situacions familiars i properes, que
exigeixen un intercanvi simple d’informació. L'assoliment
d'aquest nivell equival al certificat de nivell bàsic de
català (A2) de la Direcció General de Política Lingüística
i del Marc europeu comú de referència (MECR).

Presencial
Bàsic 1 (B1), Bàsic 2 (B2) i Bàsic 3 (B3)





Mensuals, bimestrals i trimestrals de 45 h de
durada
Classes de 4 a 12 h setmanals
Ampli ventall d'horaris (també els dissabtes)
Certificat de nivell bàsic de català (A2) amb el
nivell Bàsic 3

Semipresencial o combinada

En línia

Curs Bàsic (BB) = Bàsic 1+ Bàsic 2+ Bàsic 3

Curs Bàsic (CB) = Bàsic 1 + Bàsic 2
Bàsic Elemental (BE) = Bàsic 3 + Elemental 1

 Cursos quadrimestrals
 120 h de dedicació: 60 h de classe presencial + 60 h
de treball en línia
 Les 60 h de treball en línia són amb material
multimèdia
 2 sessions presencials setmanals de 2 h cadascuna +
4 h de treball individual en línia
 Accés gratuït als centres d’autoaprenentatge per a les
persones que no disposen d’ordinador o accés a
Internet
 Prova homologada de B3 al final del curs per obtenir
el certificat de nivell bàsic de català (A2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

En línia amb Parla.cat
Bàsic 1 (B1), Bàsic 2 (B2) i
Bàsic 3 (B3) amb Parla.cat
 Cursos quadrimestrals equivalents a 45 h
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs B3 que permet
obtenir el certificat de nivell de nivell bàsic de
català (A2)
 Treball en línia i lliurament setmanal de tasques al
tutor
 Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals
 Sessió inicial obligatòria i classes complementàries
de pràctica oral
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o Connexió a Internet
o Windows, Linux, Mac OSX, amb Flash
o Targeta de so i altaveus

 Durada flexible d'1 a 4 mesos, segons el ritme de
treball de cadascú
 Matrícula continuada
 Curs equivalent a 90 h
 Tutoria: control i seguiment individualitzat de cada
alumne
 Plataforma Moodle disponible 24 h al dia
 Accés en línia a recursos, exercicis autocorrectius,
tasques d’aprenentatge i tests d’autoavaluació
 5 sessions presencials d’avaluació obligatòries
 Classes presencials complementàries de pràctica oral
 Comunicació oral i escrita en línia amb altres
aprenents i amb els tutors
 Accés gratuït als centres d'autoaprenentatge per a les
persones que no disposen d’ordinador o accés a
Internet
 Curs Bàsic Elemental (BE): prova homologada de B3
durant el curs o al final que permet obtenir el
certificat de nivell bàsic de català (A2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows amb Shockwave
o
Targeta de so i altaveus
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Nivell elemental B1 (MECR)
L’aprenent és capaç d’utilitzar el català en les situacions
més habituals de comunicació:





Participar en converses sobre temes propers i
expressar una opinió o una intenció
Entendre converses quotidianes i les idees
principals de textos informatius i d’opinió sobre
temes actuals, de caràcter general o d’interès
personal
Escriure textos senzills sobre temes familiars o
d’interès personal

L’assoliment d'aquest nivell equival al certificat de nivell
elemental de català (B1) de la Direcció General de
Política Lingüística i del Marc europeu comú de
referència (MECR).

Presencial
Elemental 1 (E1), Elemental 2 (E2) i
Elemental 3 (E3)






Cursos mensuals, bimestrals i trimestrals (45 h)
Classes de 4 a 12 h setmanals
Sessions d’1 a 4 dies a la setmana
Ampli ventall d’horaris
Certificat de nivell elemental de català (B1)
amb el nivell Elemental 3

Semipresencial o combinada
Curs Elemental (EE) = Elemental 1 (E1) +
Elemental 2 (E2) + Elemental 3 (E3)
 Cursos quadrimestrals
 Aprenentatge intensiu: dos cursos en el temps
d’un
 120 h de dedicació: 60 h de classe presencial +
60 h de treball en línia
 Les 60 h de treball en línia són amb material
multimèdia
 2 sessions presencials setmanals de 2 h
cadascuna + 4 h de treball individual en línia
 Accés gratuït als centres d'autoaprenentatge per
a les persones que no disposen d’ordinador o
accés a Internet
 Prova homologada d’E3 al final del curs per
obtenir el certificat de nivell elemental de
català (B1)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

En línia amb Parla.cat
Elemental 1 (E1), Elemental 2 (E2) i
Elemental 3 (E3) amb Parla.cat
 Cursos quadrimestrals equivalents a 45 h
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs E3 per
obtenir el certificat de nivell elemental de
català (B1)
 Treball en línia i lliurament setmanal de tasques
al tutor. Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals.
 Sessió
inicial
obligatòria
i
classes
complementàries de pràctica oral
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o Connexió a Internet
o Windows, Linux, Mac OSX, amb Flash
o Targeta de so i altaveus

En línia
Bàsic Elemental (BE)= Bàsic 3 + Elemental
Curs Elemental (CE)= Elemental 2 + Elemental 3
 Durada flexible d'1 a 4 mesos, segons el ritme de
cadascú
 Matrícula continuada
 Curs equivalent a 90 h
 Plataforma Moodle disponible 24 h
 Comunicació oral i escrita en línia amb altres
aprenents i amb els tutors
 Accés en línia a recursos, exercicis autocorrectius,
tasques i tests
 5 sessions d’avaluació obligatòries, presencials o per
mitjà de Skype
 Classes presencials complementàries de pràctica
oral
 Tutoria: control i seguiment individualitzat de cada
alumne
 Accés gratuït als centres d'autoaprenentatge per a les
persones que no disposen d’ordinador o accés a
Internet
 Curs Bàsic Elemental (BE): prova homologada de B3
durant el curs o al final que permet obtenir el
certificat de nivell bàsic de català (A2)
 Curs Elemental (CE): prova homologada d’E3 al final
del curs per obtenir el certificat de nivell elemental
de català (B1)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows amb Shockwave
o
Targeta de so i altaveus
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Nivell intermedi B2 (MECR)
L’aprenent és capaç d’afrontar satisfactòriament en
català una diversitat de situacions de la vida
quotidiana amb prou seguretat, flexibilitat i
espontaneïtat. És capaç de:
 Entendre les idees principals de textos amb certa
complexitat i comprendre el punt de vista de l’emissor
 Escriure textos per demanar i donar informació,
descriure, narrar, argumentar i discutir els propis
punts de vista, comentar els dels altres i expressar
diferents graus d’emoció
 Mantenir converses sobre molts temes, amb opinió i
argumentació
L'assoliment d'aquest nivell equival al certificat de nivell
intermedi de català (B2) de la Direcció General de
Política Lingüística i del
Marc europeu comú de
referència (MECR).

Presencial
Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i Intermedi 3 (I3)





Cursos mensuals, bimestrals i trimestrals de 45 h
Classes de 4 a 9 h setmanals
Sessions d’1 a 4 dies a la setmana
Ampli ventall d’horaris

Intermedi intensiu II (I1+I2+I3)
 Cursos de 90 h trimestrals i quadrimestrals
 Curs superintensiu de 9 h setmanals

Semipresencial o combinada
Curs semipresencial Intermedi II (I1+I2+I3)
 Quadrimestral semintensiu (setembre-gener;
febrer-juny)
 Curs de 90 h: 60 h de classe presencial + 30 h de
treball en línia
 2 sessions presencials setmanals de 2 h cadascuna
+ 3 h de treball en línia
 Curs amb material en línia a través de la plataforma
virtual del CNL de Barcelona disponible 24 h
 Prova homologada d’I3 al final del curs per obtenir el
certificat de nivell intermedi de català (B2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

En línia amb Parla.cat
Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i
Intermedi 3 (I3) amb Parla.cat
 Cursos quadrimestrals equivalents a 45 h
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs I3 per obtenir el
certificat de nivell intermedi de català (B2)
 Treball en línia i lliurament setmanal de tasques al
tutor
 Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals
 Sessió inicial obligatòria i classes complementàries
de pràctica oral
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX, amb Flash
o
Targeta de so i altaveus

En línia amb Aula mestra

Intermedi II (I1+I2+I3) en línia

Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i
Intermedi 3 (I3)

 Curs quadrimestral Intermedi II (setembre-gener;
febrer-juny) intensiu
 Curs equivalent a 90 h
 Cal una dedicació de 8 h setmanals
 Plataforma Moodle disponible 24 h: accés en línia a
recursos,
exercicis
autocorrectius,
tasques
d’aprenentatge i tests d’autoavaluació
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Comunicació oral i escrita en línia amb altres
aprenents i amb els tutors
 Sessió inicial obligatòria i classes complementàries
de pràctica oral
 Prova homologada d’I3 per obtenir el certificat de
nivell intermedi de català (B2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o Connexió a Internet
o Windows, Linux, Mac OSX
o Targeta de so i altaveus

 Cursos trimestrals equivalents a 45 h
 Opció de personalitzar el treball individual, amb
material multimèdia en línia o bé amb material
descarregable en PDF
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs I3 per obtenir el
certificat de nivell intermedi de català (B2)
 Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals
 Sessió inicial obligatòria i oferta de classes
presencials de pràctica oral
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o Connexió a Internet
o Windows, Linux, Mac OSX, amb Flash
o Targeta de so i altaveus
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Nivell suficiència C1 (MECR)

Semipresencial o combinada

En línia amb Parla.cat

L'aprenent és capaç de comunicar-se en català en situacions
de l’àmbit social o laboral que requereixen l’ús d’un
llenguatge mitjanament formal. És capaç de:

Curs semipresencial Suficiència C1

Suficiència 1 (S1), Suficiència 2 (S2) i
Suficiència 3 (S3) amb Parla.cat









Produir textos orals clars i ben estructurats sobre temes
complexos desenvolupant els propis punts de vista
Escriure textos complexos formals de l’àmbit social i laboral
adequats al destinatari i a l’objectiu, amb coherència i
correcció
Comprendre textos llargs i complexos en detall, interpretar
la ironia i els dobles sentits, entendre interaccions orals
complexes i discursos llargs, encara que no estiguin ben
estructurats, i comprendre’n la informació implícita

 Curs






quadrimestral (setembre-gener i febrer-juny)
semiintensiu
Curs equivalent a 90 h: 60 h de classe presencial + 30 h
de treball en línia
2 sessions presencials setmanals de 2 h cadascuna + 3 h
de treball individual
Curs amb material multimèdia en línia: accés a recursos,
exercicis autocorrectius, tasques d’aprenentatge i tests
d’autoavaluació
Prova homologada d’S3 al final del curs per obtenir el
certificat de nivell de suficiència de català (C1)

 Cursos quadrimestrals equivalents a 45 h
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs S3 que permet obtenir el
certificat de nivell de suficiència de català (C1)

 Treball en línia amb material multimèdia i lliurament
setmanal de tasques al tutor

 Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals
 Sessió inicial obligatòria i classes complementàries de
pràctica oral

 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX amb Flash
o
Targeta de so i altaveus

 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

L'assoliment d'aquest nivell equival al certificat de nivell de
suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política
Lingüística i del Marc europeu comú de referència (MECR).

Presencial
Suficiència 1 (S1), Suficiència 2 (S2) i
Suficiència 3 (S3)
 Cursos trimestrals de 4 h setmanals (2 sessions a la
setmana de 2 h o 1 sessió setmanal de 4 h)
 Cursos semiintensius bimestrals (2 sessions a la setmana
de 3 h)
 Ampli ventall d’horaris

Suficiència intensiu SS (S1+S2+S3)
 Cursos de 90 h trimestrals i quadrimestrals
 Curs superintensiu de 9 h setmanals

En línia amb Aula mestra
Suficiència 1 (S1),
Suficiència 3 (S3)

Suficiència

Suficiència C1 (S1+S2+S3) en línia
2

(S2)

i

 Cursos trimestrals equivalents a 45 h
 Opció de personalitzar el treball individual, amb material






multimèdia en línia o bé amb material descarregable en
PDF
Tutoria i seguiment individualitzat
Prova homologada al final del curs S3 que permet obtenir
el certificat de nivell de suficiència de català (C1)
Cal una dedicació de 4 a 6 h setmanals
Sessió inicial obligatòria i oferta de classes presencials de
pràctica oral

 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o Connexió a Internet
o Windows, Linux, Mac OSX, amb Flash
o Targeta de so i altaveus

 Curs quadrimestral suficiència SS (setembre-gener, febrerjuny) intensiu
Curs equivalent a 90 h
Cal una dedicació de 8 h setmanals
Plataforma Moodle disponible 24 h
Tutoria i seguiment individualitzat
Comunicació oral i escrita en línia amb els tutors i altres
aprenents
 Accés en línia a recursos, exercicis autocorrectius, tests
d’autoavaluació i tasques d’aprenentatge
 Sessió inicial obligatòria i classes complementàries de
pràctica oral
 Prova homologada d’S3 que permet obtenir el certificat de
nivell de suficiència de català (C1)







 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus
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Nivell superior C2 (MECR)
L’aprenent és capaç de gestionar i crear textos llargs i complexos de l’àmbit
acadèmic i laboral en català. A més, aquest nivell capacita per produir un discurs
adequat al grau de formalitat i expressar-se amb correcció, complexitat,
espontaneïtat, flexibilitat i fluïdesa. L’aprenent també és capaç de:
 Entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los i
resumir-los, i integrar-ne la informació en un nou text oral o escrit
 Exposar, demostrar, il·lustrar i argumentar de manera fonamentada
 Comunicar-se en un registre formal amb un repertori lingüístic ampli, amb un
discurs clar, fluid i lingüísticament correcte, amb un bon control del vocabulari i un
ús precís del lèxic
 Produir textos orals i escrits en contextos compromesos, en què s’assumeixen
riscos, amb un llenguatge respectuós
L'assoliment d'aquest nivell equival al certificat de nivell superior de català (C2)
de la Direcció General de Política Lingüística i del Marc europeu comú de referència
(MECR).

Presencial
 Cursos anuals de 3 h i mitja setmanals (2 sessions a la setmana d’1 hora 45
minuts cadascuna)
 Cursos d’1 sessió setmanal de 4 h
 Cursos intensius semestrals (gener a juny) de 5 h setmanals
 Els cursos es complementen amb material en línia, amb exercicis autocorrectius i
accés a recursos
 Prova homologada al final del curs que permet obtenir el certificat de nivell
superior de català (C2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

En línia
 Curs anual (octubre-juny i febrer-novembre)
 El curs equival a 90 h de dedicació mínima, però és recomanable una dedicació
de 4 o 5 h setmanals
 Sessions presencials de presentació del curs
 Material del curs en línia
 Material complementari en línia amb exercicis de reforç
 Tutoria i seguiment individualitzat
 Prova homologada al final del curs que permet obtenir el certificat de nivell
superior de català (C2)
 Equipament informàtic mínim per seguir el curs:
o
Connexió a Internet
o
Windows, Linux, Mac OSX
o
Targeta de so i altaveus

