
                                                              

 

Per matricular-vos a la modalitat amb tutoria 

Un cop us heu registrat a la plataforma ja podeu accedir als seus continguts: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pantalla d’inici 

 Aquesta pantalla conté tota la informació dels diferents 
nivells i cursos al vostre abast (part central), l’accés als 
cursos en què us hàgiu matriculat (Els meus cursos), i 

l’enllaç per matricular-vos als cursos. 

Per matricular-vos feu clic a: 
Vull fer un curs 

 

 

3. Inscripció a la modalitat 
amb tutoria 

 

Hi trobareu l’accés a la prova de nivell, que us 

informarà del vostre grau de coneixement de la 

llengua catalana i l’accés a les modalitats 

d’aprenentatge: lliure o amb tutoria. 

 

 2. Matrícula 
 

En primer lloc, si no heu fet un curs anterior ni 
disposeu d’un certificat, heu de fer la prova de nivell 

i, un cop feta, heu de seleccionar Amb tutoria i, 
seguidament, triar la institució amb la qual voleu fer 

el curs. La modalitat amb tutoria és de pagament. 

 En els cursos de la modalitat amb tutoria formareu part d’un grup d’alumnes i haureu de seguir el ritme de 
curs que marqui el tutor. 

 

 

4. Opcions de matrícula 
 La plataforma, per defecte, us ofereix el curs 

de nivell Bàsic 1 i el curs recomanat segons el 
resultat de la prova de nivell. Si heu fet un 

curs anterior o disposeu d’un certificat, 
haureu de seleccionar el curs superat del 
desplegable. En aquesta modalitat només 

podeu estar matriculats en un curs. Si voleu 
accedir a un altre curs us hi heu de matricular 

amb la modalitat lliure. 
Seleccioneu el curs on us voleu matricular i feu 

clic a M’hi vull matricular. 
 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

5. Paypal 
 Un cop seleccionat el curs on us voleu matricular 

heu de seguir les instruccions. Només es pot pagar 
amb targeta i a través de Paypal que és un sistema 

de pagament per Internet senzill i segur. 
Finalitzats els passos i acceptat el pagament rebreu 

en el vostre correu electrònic dos missatges de 
confirmació: un des de Paypal amb les dades del 

curs i cost, i l’altre des de Parla.cat amb el nom del 
curs i dates d’inici i fi del curs. 

6. Accés al curs 
 

El curs de la modalitat amb tutoria us 

apareixerà a la pantalla d’inici a l’apartat Els 

meus cursos identificat amb unes ulleres. Des 

d’aquí podreu accedir a l’aula el dia d’inici del 

curs. 

 


