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Pots ser voluntari o voluntària si 
 

 parles en català i 
 

 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 i 
 

 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. 

 
 

 

 



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. 
 
 

CURSOS DE CATALÀ 
 

Inscripcions febrer 2012 
 
Proves de col·locació: 
Dilluns 13 de febrer, de 10 a 13 h 
Dimarts 14 de febrer, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

Divendres 17 de febrer,  de 10 a 13 h 
 

Antics alumnes 
Nivells Bàsic i Elemental 
Dimecres 15 de febrer, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h 

Nivell Intermedi i Suficiència 
Dijous 16 de febrer, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h 
 

Matrícula general 
Nivells Bàsic i Elemental 
Dilluns 20 de febrer, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h 

Nivells Intermedi i Suficiència 
Dimarts 21 de febrer, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h 

 

L’inici dels cursos serà el 29 de febrer i l’1 de març 

http://www.parla.cat/


ACTIVITATS                                      
                                                                                                    

 
 

El programa Quedem?, organitzat per Òmnium Cultural, és una 

oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Totes les 
activitats són gratuïtes. 
 

Diumenge 5 de novembre 
Celebrem la castanyada repassant la recepta dels panellets! 
 
Sabeu fer panellets? Quin és el secret d’aquests dolços? Per a aquelles 
persones que voleu aprendre com es preparen aquestes postres tan típiques 
o per a aquells que ja en sabeu i voleu venir a repassar la recepta... Una 
activitat per passar una bona estona aprenent a fer panellets i compartint 
converses sobre gastronomia. 
Vine al Quedem? i gaudiràs d’un matí de diumenge molt dolç!  

 
Hora: 11.00 h 
Lloc: Plaça del Rei 
Durada aproximada: 2 hores 
Dates d’inscripció: del 24 d’octubre al 2 de novembre 
 
 

Dissabte 19 de novembre 
Rec 2021: com volem el barri? Itinerari pel barri del Rec 
 
El barri del Rec és l’olor de la pell, un canal brut i què més? Silenci i descans 
el cap de setmana. Soroll i moviment el cap de setmana. Aquest és el 
present del barri. I el futur? Quin barri volem? Què ens agrada del barri i què 
no ens agrada... Llibreta i càmera de fotografies: aquests són els instruments 
d’un itinerari innovador i divertit pel barri. Enigmes, mapes i pistes per veure 
el barri amb uns altres ulls. I en acabat, què? 
Tertúlia per parlar del futur del barri! Abrigueu-vos i cap al Rec... reflexionem 
sobre el barri que volem per al 2021! 

 
Hora: 17.00 h 
Lloc: Davant del Museu de la Pell d’Igualada 
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts 
Dates d’inscripció: del 7 al 17 de novembre 
 
 



 
 

 
Diumenge 11 de desembre 
Anem a veure un pessebre i l’assaig dels pastorets d’Igualada! 
 
Per Nadal, cada ovella al seu corral! Què seria del Nadal a Catalunya sense 
el pessebre, el tió, els pastorets i la cavalcada dels Reis de l’Orient? El 
Quedem?, com no podia ser d’altra manera, t’ofereix la possibilitat d’anar a 
veure un pessebre, conèixer quin és l’origen del tió i veure un assaig dels 
pastorets d’Igualada. 
Participa a l’última activitat del Quedem? de l’any 2011!  

 
Hora: 11.00 h 
Lloc: Davant del teatre de l’Ateneu Igualadí 
Durada aproximada: 2 hores 
Dates d’inscripció: del 28 de novembre al 8 de desembre 
 
 

Si voleu saber-ne més coses, visiteu 
http://quedem.omnium.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SERVEI LOCAL DE CATALÀ D’IGUALADA  
 Carrer de Santa Maria, 10, baixos 08700 Igualada 
Tel. 938031950 fax 938054492  igualada@cpnl.cat - www.cpnl.cat 
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