ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Voluntariat per la Llengua
Gimcana de les llengües d’Osona
Campanya I tu, jugues en català?
Club de lectura fàcil
Club de lectura general

CURSOS
DE CATALÀ
Curs 2019-2020

Sortides al teatre

Inscripcions
9 i 10 de setembre
Hi col·laboren: Ajuntament de Torelló, Teatre
Cirvianum, Biblioteca Dos Rius.

Antics alumnes: de 9 a 13 h

Del 12 al 20 de setembre
Nous alumnes: de 9 a 13 h

Per un altre horari, truqueu a l’Oficina

Oficina de Català de Torelló
C. Prat de la Riba, 17-19
Tel. 93 850 51 92 – torello@cpnl.cat

www.cpnl.cat

INFORMACIÓ DELS CURSOS

OFERTA DE CURSOS PER NIVELLS
Nivell Bàsic 1

Dates i horaris d’inscripcions i matrícules

Dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 h

Del 9 al 20 de setembre

Curs de 45 hores pensat per a persones no catalanoparlants que volen aprendre
a parlar català. Comencem des del principi. Molt pràctic.

Antics alumnes, 9 i 10 de setembre, de 9 a 13 h

És l’inici de la preparació per al nivell A2 del MERC.

Nous alumnes, del 12 al 20 de setembre
Matins, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h

***************************
Grup de conversa en català, primera part
Dimarts, d’11 a 13 h

Per un altre horari, truqueu a l’Oficina

Inici dels cursos
25 de setembre (Bàsic 1), 30 de setembre (Ortografia) i 1 d’octubre (Conversa).

Proves de nivell
Si no sabeu el vostre nivell de català, heu de fer una prova abans d’inscriure-us
al curs. Passeu per l’Oficina, truqueu o envieu un correu electrònic per demanar
hora.

Curs de 20 hores. Per a les persones que tenen el nivell A2 de català (ja el parlen
una mica), però volen continuar aprenent i practicant.
****************************
Taller de reforç d’ortografia, primera part
Dilluns, de 15 a 17 h
Per començar a conèixer de manera pràctica l’ortografia de la llengua catalana.
****************************
Cursos en línia a través de la plataforma Parla.cat.
****************************
Sessió de recursos a internet

Altres informacions

2 hores, dates per determinar

Els cursos tenen places limitades.

A internet hi ha molta informació, però és fiable? on podem consultar els dubtes
que tenim a l’hora d’escriure o de parlar?

La realització dels cursos està condicionada a la inscripció d’un nombre mínim
de persones.
Tots els cursos estan subvencionats. Hi ha descomptes addicionals en la
matrícula per a aturats, pensionistes, jubilats, discapacitats, famílies nombroses
i monoparentals, víctimes de terrorisme o violència de gènere i persones en
situació de precarietat. Cal portar justificant.

****************************
Taller de novetats de la gramàtica i l’ortografia
10 hores, 6 de presencials, dates per determinar
El novembre de 2016 l’Institut d’Estudis Catalans va publicar una nova gramàtica
i ortografia de la llengua catalana. Vols posar-te al dia de les novetats?

