
 
 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Servei Comarcal de Català del Baix Camp 

C. de l’Àliga de Reus, 1 – 43205 Reus – baixcamp@cpnl.cat – Tel. 977 12 88 61 – www.cpnl.cat/reus 
 

 

Comunicat de premsa 

 

El Centre de Normalització Lingüística comença les inscripcions per 

als cursos de català amb novetats 

 

El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus (c. de l’Àliga de Reus, 1) comença la 

setmana vinent les inscripcions als cursos d’aquest setembre i ofereix cursos de català de tots 

els nivells, des de l'inicial fins al superior (C2), de forma presencial, en línia o combinant totes 

dues modalitats. 

 

A Reus, l’antic alumnat es pot inscriure els dies 12 i 13 de setembre (de 9 a 13.30 h), i el nou 

del 14 al 15 (de 9 a 13.30 h) i el 18 (de 9 a 13.30 h i de 17 a 19 h). Aquests mateixos dies es 

faran les proves de col·locació. A més s’han programat cursos presencials a Cambrils, 

l’Hospitalet de l’Infant i Falset. El calendari i els horaris de tots els cursos es poden consultar a 

www.cpnl.cat/reus o demanar al 977 12 88 61 de 9 a 14 h. 

 

Novetats: 

Enguany destaca l’augment de l’oferta de tots els nivells en horari de vespre (19 a 21 h) 

per donar resposta a la demanda de persones que treballen fins en aquella hora i que 

prefereixen un curs presencial que fer-lo a distància amb el Parla.cat, una bona opció per a 

força persones. 

Quant al nivell Superior, s’ofereix un C2 presencial intensiu els divendres a la tarda a Reus 

(de 16 a 20.30 h) i un els dimarts a la tarda a Cambrils (de 17.15 a 21 h). També es podrà 

cursar el nivell Superior en línia. 

Durant el curs 2017-2018 s’oferiran nous tallers, com Millora el teu català conversant, de 20 h 

de durada, o el d’actualització sobre els canvis de la Gramàtica de l’IEC, Parlar en públic, Taller 

de comunicacions administratives... Ja estan obertes les preinscripcions al web del CNL 

(www.cpnl.cat/reus). 

Certificats oficials 

Els cursos del català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la 

Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci 

tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència 

(MECR). 

El Consorci t’ho posa fàcil  

El web del CPNL (www.cpnl.cat) ofereix un cercador de cursos que facilita la cerca per 

localitat, per comarca, per nivell i per modalitat. La inscripció als cursos del CPNL es farà durant 

tot el mes de setembre fins a mitjan octubre. 
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