
L’Oficina de Català de Figueres ofereix cursos de 

tots els nivells 

L’Oficina de Català de Figueres organitza 13 cursos de català presencials, el nivell 

superior C2 en la modalitat a distància i cursos semipresencials amb l’entorn parla.cat  

per al període d’octubre de 2016 a febrer de 2017. El període d’inscripció va del 12 al 

30 de setembre, i els cursos començaran els dies 3, 4 i 10 d’octubre. 

Les persones interessades a inscriure’s en algun curs podran adreçar-se, de dilluns a 

divendres de 10 a 13.30 h i els dilluns també de 16 a 18 h, a l’Oficina de Català de 

Figueres, que és al carrer Nou, 53, on faran, si no tenen un document acreditatiu del 

seu nivell, una prova de col·locació per determinar-lo. Les places són limitades. 

En tots els cursos el CPNL aporta les eines necessàries perquè els alumnes siguin 

capaços de relacionar-se oralment i per escrit amb el seu entorn personal i 

professional. En aquest sentit, el Consorci ofereix cursos especialitzats per a les 

empreses, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i l’ús del català en l’entorn laboral, 

com a recurs de millora competencial.  

 

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). 

 

Una oferta flexible, que va més enllà de les aules 

El programa de Voluntariat per la llengua (VxL), a banda d’ajudar les persones que 

aprenen català a millorar la seva llengua oral, també vol incidir en els hàbits lingüístics 

dels catalanoparlants, que molt sovint s’adrecen en castellà a les persones que 

aprenen la nostra llengua. No només a través dels voluntaris, sinó també amb les 

entitats i establiments col·laboradors. 

El Voluntariat per la llengua compta amb establiments i entitats de la ciutat que donen 

suport al programa i que hi col·laboren de diverses maneres. 

Una de les aportacions  del CPNL que enriqueix l’ensenyament de la llengua catalana 

és el gran nombre d’activitats culturals que organitza o que coorganitza amb altres 

entitats del territori. Aquestes activitats culturals faciliten la pràctica de la llengua i el 

seu aprenentatge en contextos reals i no formals fomentant el coneixement de l’entorn 

i la cohesió social. 

 

Activitats culturals per al període setembre-desembre de 2106 



 

9.10.2016 Inici del Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC).  La programació 

inclou quatre pel·lícules que es projectaran els diumenges, a les 18 h a 

La Cate. La programació de Figueres començarà el diumenge 9 

d’octubre amb la pel·lícula “Zootròpolis”, La proposta pel 23 d’octube 

és “Al sostre del món”, mentre que el 13 de novembre és 

projectarà “Charlie Brown i Snoopy”. El cicle es tancarà el diumenge 20 

de novembre amb “Grand Prix a la muntanya dels invents”. 

11.10.2016 Amb motiu de la inauguració dels cursos de català a Figueres 

organitzem una jornada de jocs en català oberta a tot el públic, 

emmarcada dins la campanya  "I tu, jugues en català?". Aquesta 

campanya vol contribuir a potenciar l'ús de la llengua catalana en el 

sector del joc i de la joguina. L’acte tindrà lloc al Museu del Joguet des 

de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre.  

19.10.2016 Xerrada Foment de la Sardana Pep Ventura per als alumnes dels cursos 

de català. La xerrada tindrà lloc a la Fundació Clerch i Nicolau (FCN) a 

les 19.30 h. 

24.10.2016 Xerrada Colla Castellera de Figueres. La xerrada, que tindrà lloc a la 

FCN a les 19.30 h, finalitzarà amb l’aixecament d’un castell.   

28.10.2016 Sessió de recursos en línia (Optimot, Justiterm...) a la FCN a les  10 h. 

26.10.2016 Inici de les sessions de conversa en català per a mares i pares de les 

escoles de Figueres a les 15 h. Aquests tallers estan inclosos en un 

projecte de Voluntariat per la llengua als centres educatius que es duu a 

terme en col·laboració amb el Pla educatiu d'entorn de Figueres i que 

està molt arrelat. Aquestes sessions s’emmarquen dins el programa de 

VxL. 

7.11.2016 Visita a l’exposició “La desmesurada vida de Ramon Llull” a la Biblioteca 

de Figueres a les 11 h. L’objectiu d’aquesta visita és commemorar els 

700 anys de la mort d’un dels escriptors i pensadors més destacats de 

l’Edat Mitjana i donar-lo a conèixer als alumnes dels cursos de català. 

2.11.2016 Acte presentació de la nova edició  programa de VxL. L’acte tindrà lloc 

al Cercle Sport a les 19 h.    

2.11.2016 Alumnes dels cursos de català participaran a l’activitat educativa 

“Descobreix el Museu de l’Empordà”. La visita els permetrà endinsar-se 

en la nostra història i cultura des del punt de vista de les creacions 

artístiques. La visita està prevista a les 10  h. 

21.11.2016 Conferència “Els orígens de la vinya a l’Empordà”, a càrrec de la 

professora del cicle formatiu de grau mitjà d'olis d'oliva i vins de l'Institut 

de Llançà Natàlia Duran, una col·laboració amb la Càtedra de Viticultura 

i Enologia Narcís Fages de Romà de la UdG. L’acte tindrà lloc a la FCN 

a les 18 h.  


