Educació i formació - Altres recursos

Classes de català del Centre de Normalització
Lingüística Montserrat
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és l'òrgan territorial
d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern. L'objectiu del
CPNL és facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació del català en tots els
àmbits. Es fan cursos de català per a persones adultes presencials i no
presencials amb certificat homologat en els nivells corresponents.
L'oferta de nivells és variada i s'ajusta al Marc Europeu comú de referència
per a les llengües:
- Nivell inicial o introductori (l'alumnat aprèn a dominar algunes fórmules que
li permeten interactuar mínimament en català)
- Nivell bàsic (s'inicia en l'expressió oral i en consolida la comprensió)
- Nivell elemental (consolida l'autonomia lingüística de la llengua oral)
- Nivell intermedi (s'inicia en el domini de la llengua escrita - nivell B)
- Nivell de suficiència (adquireix el domini efectiu de la llengua - nivell C)
- Nivell superior (adquireix un domini extens de la llengua - nivell D)

Dades de contacte
Adreça:
Carrer de Jaume I, 8, 2n
Barri:
Barri Antic

Telèfon:
938 721 707
Espai Web :
http://www.cpnl.cat/cursos
Correu electrònic :
manresa@cpnl.cat
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 18 hores.
De l'1 de juny al 30 de setembre de 8 a 15 hores.

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització
Lingüística Montserrat

Adreça:
Carrer Jaume I, 8
Manresa
Telèfon:
938 721 707
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Dimarts de 16 a 18 hores.
Més informació :
http://www.cpnl.cat
Correu electrònic :
manresa@cpnl.cat

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal
Districte:
Ciutat
Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general
Requisits:
- Ser major d'edat
- Tenir 16 anys i no haver completat l'ESO a Catalunya
- Cal inscriure's en els períodes establerts (a consultar)

Preu:
Els cursos inicials i bàsics són gratuïts. La resta depèn del nivell.

