
CURSOS 
PRESENCIALS

CURSOS 
PRESENCIALS

OFICINA DE CATALÀ DE 
VALLS

Ctra. del Pla, 37 (Casa Caritat) 
Valls
Tel. 977 612 010                    
A/e: valls@cpnl.cat

MATINS: de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 h 
TARDES: dimarts i dijous, de
16 a 18.30 h

CURSOS EN 
LÍNIA

CURSOS EN 
LÍNIA

SERVEI DE CATALÀ 
DE L'ALT CAMP

C. de Mossèn Martí, 3 
Valls
Tel. 977 608 560          
A/e: altcamp@cpnl.cat

MATINS: de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 h 
TARDES: dimarts i dijous, de 
17.00 a 19.00 h

Inscripcions

ANTICS 
ALUMNES

Matriculació:         

12 i 13 de desembre

NOUS ALUMNES   

Proves de col·locació:

Del 12 al 17 de 
desembre

Matriculació:       

Del 16 al 19 de 
desembre

CURS 2019-2020
2n trimestre

gener- març 2020

CURSOS DE CATALÀ

PRESENCIALS I  EN LÍNIA 

Oficina de Català de Valls
Servei de Català de l’Alt Camp

www.cpnl.cat/tarragona

http://www.cpnl.cat/tarragona


Inici de curs: 8/9 de gener de 2020 
Final de curs: 17/18 de març de 2020 

CURSOS TRIMESTRALS PRESENCIALS (45 h)
Nivells Dies Horari Preu

Bàsic 2 dimarts i dijous 15.15 – 17.30 h 14,50 €

Bàsic 3 dimarts i dijous 18.00 – 20.15 h 14.50 €

Intermedi 2 dilluns i dimecres 9.30 – 11.45 h 51,50 €

CURSOS TRIMESTRALS EN LÍNIA (MODALITAT COMBINADA)
Nivells Preu

Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3 38,50 € cada mòdul
Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3 51,50 € cada mòdul

Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3 100,50 € cada mòdul

* El Centre es reserva el dret de fer canvis en aquesta oferta per motius organitzatius.

NORMATIVA DELS CURSOS

• Per  poder  matricular-se  a  un  curs  cal  haver  complert  18  anys.  Les
persones  que  no  hagin  cursat  l’escolarització  obligatòria  a  Catalunya
poden sol·licitar de matricular-s’hi a partir dels 16 anys.

• En el  moment  de formalitzar  la  matrícula,  cal  presentar  el  document
d’identitat, NIE o passaport (original).

• La matrícula no es considera vàlida fins que no se n’hagi  fet efectiu el
pagament.

• La realització dels cursos està condicionada a la inscripció d’un  nombre
mínim d’alumnes. Si cal anul·lar un curs, l’import de matrícula pagat es
retorna.

• Les  persones  que  s’inscriuen  per  primera  vegada  a  un  curs  han
d’acreditar el  nivell mitjançant  el  certificat  corresponent  o  bé  fer  una
prova de col·locació. La prova dura aproximadament una hora i es pot fer
durant el període d’inscripció.

• Per presentar-se a la prova final dels mòduls 3 (certificats oficials), en els
cursos  presencials cal  haver  assistit,  com  a  mínim,  al  75 %  de  les
classes, i en els cursos en línia cal haver obtingut un resultat d’apte a la
plataforma de Parla.cat. 

• Els  certificats  que  s’expedeixen  als  alumnes que  superen  les  proves
finals  són  equiparables  als  certificats  oficials  de  coneixements  de
català de  la  Direcció  General  de  Política  Lingüística,  amb  les
equivalències següents:

B3 → Certificat oficial de nivell bàsic (A bàsic / A2 MECR)
E3 → Certificat oficial de Nivell elemental (A elemental / B1 MECR)
I3 → Nivell intermedi (B / B2 MECR)
S3 → Nivell de suficiència (C / C1 MECR)
C2 → Nivell superior (D / C2 MECR)

REDUCCIONS DE MATRÍCULA

Les matrícules tenen uns supòsits de reducció de preu previstos.
Així,  les  persones aturades,  els membres de  família nombrosa especial i  de
família monoparental de categoria especial tenen dret a un descompte del 70%
de la matrícula. En aquest cas, cal presentar algun dels documents següents:

 certificats: de demanda de feina a l’Oficina de Treball, o de vida laboral, o
negatiu d’alta a la Seguretat Social

 justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur
 carnet de família nombrosa/monoparental.

Els jubilats  o pensionistes,  els  membres  de família  nombrosa general i  de
família monoparental de categoria general i  les  persones amb discapacitat
del 33 % o superior tenen dret a un descompte del  50%. En aquests casos, cal
presentar  el  carnet  de  jubilat  o  pensionista,  el  carnet  de  família  nombrosa  o
monoparental o la targeta acreditativa de la discapacitat, respectivament.

Aquest projecte posa en contacte  persones voluntàries catalanoparlants que
vulguin destinar una hora a la setmana a conversar en català amb alumnes dels
cursos  que  necessiten  reforçar  l’aprenentatge  de  la  llengua  oral.  Així,  els
aprenents complementen la feina a l’aula i els voluntaris coneixen altres cultures
i fan un servei al país i a les persones que s’hi volen integrar. La participació en
aquest projecte és  gratuïta,  però cal inscriure-s’hi.  Demaneu-ne informació al
Servei / Oficina de Català.

Català per a persones adultes

Voluntariat per la llengua
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