Cursos virtuals a Roses
abril-juny 2021

Abril 2021

CURSOS DE CATALÀ

Nivells

Horaris

Dies

Preferent:
del 9 al 12 d’abril
(alumnes de l’últim any)

General:
13 al 16 d’abril

A2

Inscripcions en línia
Bàsic 1

15-17.15 h

dilluns i dimecres

Bàsic 2

17.30- 19.45 h

dilluns i dimecres

Bàsic 3

9.45-12 h

dilluns i dimecres

Bàsic 3

15-17.15 h

dimarts i dijous

Cursos 100 % en línia de tots els nivells

(inscripció general)

A www.cpnl.cat
Inici dels cursos
28/29 d’abril

Més informació

Aquest trimestre tots els cursos s'ofereixen en modalitat virtual: cada setmana hi
haurà dues classes virtuals (Teams).
Els cursos dels nivells Bàsic (A2) també es podran fer en modalitat 100% en línia.
Dels nivells Bàsic (A2) i Elemental (B1) hi ha cursos virtuals a altres poblacions. Per
saber-ne l’oferta, consulteu el web www.cpnl.cat.
De la resta de nivells, Intermedi (B2) i Suficiència (C1), n’hi haurà només una oferta en
línia.

(si és presencial, amb cita prèvia)
CERTIFICATS

Oficina de Català de Roses
Plaça de Sant Pere, 1, 2a planta (Ca l’Anita)
972 25 39 47 roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses www.roses.cat
Horari del 6 al 16 d’abril
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
I els dimarts i els dijous, també de 15 a 18 h

El certificat oficial de nivell A1 o superior és vàlid per a l'emissió de l'informe
d'arrelament social. (Curs Inicial)
El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social.
(Curs Bàsic 3)
Els certificats expedits pel CPNL en cursos que coincideixen o inclouen l’acabament
d’un nivell (Bàsic, Elemental, Suficiència i Superior), són equivalents oficialment als
certificats de la Direcció General de Política Lingüística.
Les places són limitades. L’organització es reserva el dret de modificar aules i horaris o
d’anul·lar un curs si no hi ha el nombre d’alumnes suficient.

