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                                        Setembre 2021 

Cursos de català 
 

Inscripció en línia a: 
 www.cpnl.cat/inscripcio 

 Torn preferent (alumnes de l’últim 

any): del 6 al 10 de setembre 

 

 Torn general: del 13 al 15 de 

setembre 

 

[Calendari del curs: del 22/09 al 13/12] 

 

                 Suport per a la inscripció 
 

     972 36 18 34  
 

     lloret@cpnl.cat 
 

     Presencial (amb cita prèvia) 

                      de 10 a 14 h i dijous de 15 a 18.30 h  
         

               Més informació: www.cpnl.cat/lloret 

                        Oficina de Català de Lloret de Mar 

                                       C. Felicià Serra i Mont, 15                                                        

                         Segueix-nos a 
 

 
 

 

Cursos a Lloret de Mar 
 

 
 

                 Inicial      10-12 h            dimarts i dijous Presencial 
                 Inicial    19-21 h           dimarts i dijous   
   

 
                  Bàsic 1   10-12 h     dilluns i dimecres Presencial 

           Bàsic 1   15-17 h     dilluns i dimecres Presencial 
                  Bàsic 1   16.30-18.30 h  dimarts i dijous Presencial 

           Bàsic 1   19-21 h      dilluns i dimecres Presencial 
 

                  Bàsic 2    19-21 h     dilluns i dimecres Presencial 
 

                  Bàsic 3    15-17 h     dilluns i dimecres Presencial 
 

 
            Elemental 1  10-12 h     dilluns i dimecres  Presencial 
 

            Elemental 3  15-17 h     dimarts i dijous      Virtual 
 

 
- Aquest trimestre els cursos s'ofereixen en tres modalitats: presencial, virtual i 100% en línia.  
En els cursos virtuals els alumnes tenen l’acompanyament del professorat com en les classes 
presencials, però amb la diferència que les classes es fan a través de l'ordinador o dispositiu mòbil. La 
resta (horaris, coincidència amb els altres alumnes, contacte amb el professor, etc.) és igual que en les 
classes presencials. 
Els cursos 100% en línia es desenvolupen amb un treball de l’alumne més autònom. L’accés als 
continguts del curs i el lliurament d'activitats avaluatives es duen a terme a través de les plataformes 
Moodle i Aula mestra. 
 
Per als nivells Inicial, Bàsic i Elemental (és a dir, A1, A2 i B1 europeus), hi haurà cursos amb 
modalitat virtual i en línia. 
 
Per als nivells Intermedi, Suficiència i Superior (és a dir, B2, C1 i C2 europeus) només hi haurà 
cursos en línia.  
 
-Els certificats expedits pel CPNL en cursos que coincideixen o inclouen l’acabament d’un nivell 
(Bàsic, Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior) són equivalents oficialment als certificats de la 
Direcció General de Política Lingüística. 
 
-Els certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística són oficials i vàlids per a l’informe 
d’arrelament social (des del nivell Inicial o A1 del MECR, mínim de 45 h) i per a l’informe 
d’integració per a la renovació de residència temporal (des del nivell Bàsic 3 o A2 del MECR, mínim 
de 45 h). També són vàlids (sempre que es faci un mínim de 90 h) per acreditar el mòdul A.1 del 
certificat de primera acollida.   
 
-Les places són limitades. 
 
-L’organització es reserva el dret de modificar horaris o d’anul·lar un curs si les circumstàncies hi 
obliguen.      

Nivell      Horari           Dies   Modalitat              
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