NORMATIVA DELS CURSOS
 Per matricular-se a un curs cal haver complert 18 anys. Les
persones que no hagin cursat l’escolarització obligatòria a
Catalunya poden matricular-s’hi a partir dels 16 anys.
 La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi fet
efectiu l’import corresponent. La realització dels cursos està
condicionada a la inscripció d’un nombre mínim de persones.
 Per poder matricular-se a un curs, cal determinar prèviament
el nivell de català de l’alumne. Aquests coneixements es
poden acreditar per mitjà d’un certificat homologat o d’una
prova de col·locació (per fer el nivell C2 cal fer la prova
encara que s’aporti certificat).

 Per presentar-se a la prova final (B3, E3, I3, S3, C2) dels
cursos presencials cal haver assistit, com a mínim, al 75% de
les classes. En els cursos de modalitat combinada (Parla.cat),
cal haver obtingut una qualificació final d’apte a la plataforma.
Els certificats que s’expedeixen als alumnes que superen les proves
finals són reconeguts amb el mateix valor que els certificats oficials
de coneixements de català de la Direcció General de Política
Lingüística.

 Si no es té cap certificat homologat, cal fer la prova de
col·locació prèvia a la matrícula en els dies previstos pel
CNLT. Els resultats es publicaran abans de la matrícula.

Matrícules

11 i 12 de desembre

PRÒXIMS PERÍODES D’INSCRIPCIÓ
Nous alumnes

 Si es disposa de certificat homologat, cal presentar

l’original el dia de la matrícula. Si teniu dubtes sobre la
validesa del vostre certificat, podeu adreçar-vos a la
secretaria del CNLT els dies previs a la inscripció.

Antics alumnes

Març 2018
tercer trimestre
del curs 2017-2018

Estiu 2018
cursos d’estiu
del curs 2017-2018

Proves de nivell

del 16 al 22 de març

A partir del 13 de desembre
Matrícules

del 25 al 29 de juny

Del 14 al 20 de desembre
Tots els nivells

Quan ja hàgim determinat quin curs heu de fer, heu de venir
a matricular-vos el dia assignat a aquell nivell.
 La matrícula es divideix en dos torns:

SEGUEIX-NOS A:

/CNLTarragona

Horari d’atenció

 antics alumnes (preferents): persones matriculades al

Hora fixada

mateix CNL en un curs durant el període anterior (2016-2017)
i que no tinguin dos abandonaments, o que provinguin
d’organitzacions que tinguin establert i vigent un conveni de
col·laboració amb el Consorci. Tenen matrícula reservada.

d el 1 1 al 1 2
de desembre

9.30-13.30 h
16-18 h

d el 1 3 al 2 0 *
de desembre

 nous alumnes: persones que no estiguin en cap dels
dos supòsits anteriors. La matrícula està condicionada a les
places disponibles.

 La puntualitat i l’assistència regular, com també la
presentació de tasques en el calendari establert, en el cas
dels cursos de modalitat combinada o en línia, són
necessàries per al bon funcionament i l’aprofitament del curs.

* (el

1 5 q u e n o mé s s e r à a l m a t í )

CNL Tarragona
Pl. Imperial Tàrraco, 1, 2n - Tarragona
977 243 527 - tarragona@cpnl.cat
www.cpnl.cat/tarragona

SEGON TRIMESTRE
2017-2018
gener-març

Cursos i horaris (gener del 2018)
Cursos en dilluns i dimecres
Inici: 8 de gener
Final: 14 de març

CA

I NSCRIPCIÓ

CATALANOPARLANTS
CURSOS PRESENCIALS [45/90 h]

LEN

Cursos en dimarts i dijous
Inici: 9 de gener
Final: 15 de març

DA

Curs en divendres (nivell C2)
Inici: 23 de febrer
Final: 22 de juny

RI

Nivell Intermedi (cursos de 45 h)

Nivell Bàsic

Mòduls

Horari

Dies de classe

I1

15-17.15 h

dimarts i dijous

I2

18.45-21 h

dilluns i dimecres

Nivell Suficiència (cursos de 45 h)
Horari

Dies de classe

Horari

Dies de classe

S1

18.45-21 h

dimarts i dijous

B1

9.30-12.30 h
(intensiu)

de dilluns a dijous

S2

9-11.15 h

dilluns i dimecres

S3 (C1 MECR)

15-17.15 h

dilluns i dimecres

15-17.15 h

dimarts i dijous

9-11.15 h

dilluns i dimecres

15-17.15 h

dilluns i dimecres

15-17.15 h

dimarts i dijous

18.45-21 h

dilluns i dimecres

18.45-21 h

dimarts i dijous

9-11.15 h

dimarts i dijous

18.45-21 h

dilluns i dimecres

B3 (A2 MECR)

Nivell Elemental

Nivell Superior (curs de 90 h)
Mòdul

Horari

Dia de classe

C2 (C2 MECR)

15-21 h

divendres

Mòduls

Horari

Dies de classe

Mòduls I1 / I2 / I3 - S1 / S2 / S3

E1

18.45-21 h

dimarts i dijous

Calendari

E3 (B1 MECR)

10-12.15 h

dilluns i dimecres

Mòduls E1 / E2 / E3 (B1 MECR)
Calendari

del 8 de gener al 15 de març

Gratuït

B1 / B2 / B3

13,57 €

E1 / E2 / E3

37,70 €

I1 / I2 / I3

49,76 €

S1 / S2 / S3

91,99 €
*242,82 €
* Sense reducció

REDUCCIONS DE MATRÍCULA
Aturats
Cal presentar algun dels documents següents:
▪ Certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social o
certificat de vida laboral (Tresoreria de la Seguretat
Social, av. Roma, 7-B, tel. 977 253 560).
▪ Certificat de demanda de les Oficines de Treball de la
Generalitat que especifiqui la situació d’atur o percepció
de prestació econòmica (c. Sant Antoni M. Claret, 19).
▪ Justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi
d’atur.

70%

Jubilats
50%
Cal presentar un document que acrediti la condició de jubilat.
CURSOS EN MODALITAT COMBINADA [45 H]

CURSOS EN MODALITAT COMBINADA [45 H]

Inicial

C2 (Superior)

Mòduls

Mòduls

B2

 En el moment de fer la matrícula, cal aportar un document
d’identificació personal: DNI, NIE, passaport (no cal còpia).
 Les places són limitades i es donen per ordre d’arribada.
 En els cursos presencials s’utilitza llibre de text, no inclòs al
preu de la matrícula i que cal adquirir a banda.
PREUS

NO CATALANOPARLANTS
CURSOS PRESENCIALS [45 h]

ALS CURSOS

del 8 de gener al 15 de març

Persones amb discapacitat reconeguda del 33% o més
Cal presentar la targeta acreditativa de la discapacitat.
Pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta
Pensionistes de classes passives
Cal presentar el carnet de pensionista.

50%

50%

Família nombrosa i monoparental (categoria general)
Cal presentar el carnet actualitzat de família nombrosa.

50%

Família nombrosa i monoparental (categoria especial)
Cal presentar el carnet actualitzat de família nombrosa.

70%

