Per aprendre català tens moltes eines al teu abast, aprofita-les!
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) [1], integrat per la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de la comarca organitzen cursos de català que s'adrecen a la població adulta (a partir dels 16/18
anys, segons el centre).
En els diferents centres del teu municipi tens aquest cursos i recursos:
- Català per a adults
- Per millorar els coneixements de català
· Formació presencial i a distància, i autoformació
· Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental)
· Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència)
· Cursos específics: de conversa, d’atenció oral al públic, per a gestors, etc
· Cursos de llenguatge d’especialitat: llenguatge comercial, administratiu i jurídic
- Assessorament
· Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat
· Informació sobre recursos lingüístics
· Informació sobre eines informàtiques en català
· Disponibilitat de models de documents per a associacions i empreses
Proves lliure de català
Direcció General de Política Lingüística convoca cada any les proves per otenir els certificats de català.
El sistema de certificats permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català, a efectes
d'aprenentatge de la llengua, treball (tant a l'administració pública com al món socioeconòmic), estudis o
simplement per interès personal.:
· Certificat de nivell bàsic de català (A2)
· Certificat de nivell elemental de català (B1)
· Certificat de nivell intermedi de català (B2)
· Certificat de nivell de suficiència de català (C1)
· Certificat de nivell superior de català (C2)
Requisits: tenir 16 anys o més.
Exàmen: consta de dues parts: la prova escrita i la prova oral.
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