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Pots ser voluntari o voluntària si:
Parles català.
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.
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
innecessàriament.
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Si vols participar-hi, posa’t en contacte amb el CNL Montserrat.

llengua

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 de les
persones 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.

ACTIVITATS
Club de lectura
El jardí dels hostes, de Pilar Duocastella
Gener de 2012
Lloc: Biblioteca Vinyes i Cluet

ACTIVITATS

El programa Quedem?, organitzat per Òmnium Cultural, és una
oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Totes les
activitats són gratuïtes.

Per a més informació:
Tel. 938 214 126
a/e: bergueda@omnium.cat

CURSOS DE CATALÀ
Inscripcions febrer 2012
Proves de col·locació
14 de febrer, de 9 a 13 h
22 de febrer, de 15.30 a 18 h
A hores convingudes. Heu de trucar a partir del dia 8 de febrer.

Matrícules
Antic alumnat
Del 15 al 17 de febrer
Matrícula general
Del 20 al 23 de febrer
Horaris: dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.30 h
dimarts i dijous, de 9 a 13 h

ACTIVITATS
CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ

Vine a veure cinema infantil en català al Cinema Catalunya!

El cicle CINC projecta les següents pel·lícules:
- 22 d'octubre: Kerity, la casa dels contes
- 29 d'octubre: Up
- 5 de novembre: Doraemon i l'imperi Maya
- 12 de novembre: Rovelló: el somni d'una nit
d'estiu
- 19 de novembre: Els barrufets
Hora: 18.15 h
Preu: 4 €
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