
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

PREU DEL CURS 

 

Matrícula 
normal 

Reducció 
del 50 %  

Reducció 
del 70 % 

 Bàsic: B1, B2, B3 13,57 € 7,53 € 5,12 € 

 Elemental :E1, E2 i E3 37,70 € 19,60 € 12,36 € 

 Intermedi i Parla.cat  
 I1, I2, I3 

49,76 € 25,63 € 15,98 € 

 Suficiència i Parla.cat          
 S1, S2, S3    

91,99 € 46,75 € 28,65 € 

 
 
 

Reducció en la matrícula 

   Del 70 % a aturats, membres de família nombrosa especial i de  
  família monoparental de categoria especial  

Del 50 % a jubilats, pensionistes per invalidesa permanent,  
pensionistes de classes passives, membres de família nombrosa  
general, membres de família monoparental de categoria general i 
persones amb una discapacitat reconeguda del 33%  o més.    

 

 
   
       Nivells bàsic A2  i elemental  B1 (45 h) 

   Cursos per aprendre i millorar la comprensió i l’expressió orals de la     
llengua catalana. Tenen certificació vàlida per als informes d’arrelament. 

 

Bàsic 1  dilluns i dimecres, de 9 a 11 h  Ig-nova 

Bàsic 1  dimarts i dijous, de 15 a 17 h  
Casal Montserrat 
C. Orquídies, 7 

 
Bàsic  2  dilluns i dimecres, de 15 a 17 h Ig-nova 

Bàsic 2  dimarts i dijous, de 9 a 11 h 
Casal Passeig 
Pg.Verdaguer,67 

Bàsic 3 dimarts i dijous, de 15 a 17 h 
Casal Passeig 
 

Elemental 2  dilluns i dimecres, 18.30 a 20.30 h Ig-nova 

               
        
      Nivells intermedi  B2 i suficiència C1 (45 h) 
         Cursos per millorar el coneixement de la llengua catalana oral i escrita. 
 

Intermedi 2  dimarts i dijous, de 15 a 17 h 
Espai Cívic Centre 
C. Trinitat, 12 

Suficiència 1  dimarts i dijous, de 9 a 11 h Espai Cívic Centre 
 

                

        
 
        Vols fer de voluntari lingüístic?   Vols fer d’aprenent? 
        Si parles català, pots fer de voluntari.  

   Si tens dificultats per parlar català i vols millorar-lo, pots fer d’aprenent. 
   Us trobareu per practicar el català oral i fer activitats una hora a  
   la setmana durant deu setmanes. www.vxl.cat 

 

 
 
 

CURSOS PRESENCIALS 
 
Matrícula general i prova d’accés  
 
Nivell bàsic 1: 17 de desembre, de 10 a 14 h 

  
Altres nivells: Si no sabeu el curs que us correspon, 

heu de fer una prova d’accés. 
   

Matí: 19 i 20 de desembre, de 10 a 14 h 
Tarda: 19 de desembre, de 17 a 19 h 

 
Durada: del 8 de gener al 25 de març de 2019 

 
Nova matrícula: del 26 al 28 de març    
 
 



 
 
CURSOS EN LÍNIA 

 
El Servei Comarcal de Català de l’Anoia  
ofereix cursos de nivells intermedi i  
suficiència en la modalitat en línia  
a través de la plataforma Parla.cat. 

 
 
Inscripcions i proves d'accés 
 

Matí: 19 i 20 de desembre, de 10 a 14 h 
 
Tarda: 20 de desembre, de 16.30 a 19 h 
 
Durada del curs: del 14 de gener al 19 de març 
   
Nova matrícula: del 25 al 27 de març de 2019 

 
SCC Anoia 
Plaça de Sant Miquel, 5 
Igualada 
www.parla.cat 

 
TOTS ELS CURSOS TENEN PLACES LIMITADES 
La realització dels cursos està condicionada a la inscripció  
d’un nombre mínim de persones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

           
  VINE I APRÈN-NE  

 

                                           CERTIFICATS OFICIALS                                       
                                            

                                        CURSOS VÀLIDS PER A  
                                    INFORMES D’ARRELAMENT 

 
                                                         DESEMBRE 2018 

 

 
         
    SLC Igualada                  SCC Anoia 

                     Carrer de Lleida, 78         Plaça de Sant Miquel, 5 
                     Edifici Ig-nova                  08700 Igualada 
                     08700 Igualada                938051585 
                     938048899                      anoia@cpnl.cat 
                     igualada@cpnl.cat 
                     www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat 
 

                     SCC Anoia    @sccanoia  @cpnlsccanoia 
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