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Gironès 
setembre – desembre 2021 

 
 
Cursos presencials  
 
Llagostera 
 
Inicial – Ep! 
Escolta i Parla! 

dilluns i dimecres 15.15– 17.15 h 

Bàsic 1 dimarts i dijous 10.00 – 12.00h 
Bàsic 3 dilluns i dimecres 10.00 – 12.00 h 
 
Cassà de la Selva 
 
Bàsic 1 dilluns i dimecres 10.00 – 12.00 h  
Bàsic 2 dimarts i dijous 10.00 – 12.00 h 
 
Bàsic 3 (virtual) 

 
dimarts i dijous 

 
15.15 – 17.15 h 

 

Inici: 22 i 23 de setembre 
 

Cursos en línia 
Els cursos en línia proposen un aprenentatge autònom a través del 
guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma virtual 
Moodle i del suport d'un professor en línia. 

 
Antics alumnes: del 6 al 10 de setembre  
Nous alumes: del 13 al 15 de setembre  
 
Inscripcions i sol·licitud proves de nivell al web: 
www.cpnl.cat Espai alumnes  

 
Al web del CPNL els alumnes dels cursos de català teniu un espai amb 
tutorials, preguntes més freqüents i un formulari de suport. 
https://www.cpnl.cat/alumnes/ 

.  

 

Els alumnes de tots els cursos de català rebreu una 
adreça d’alumne del CPNL (xxxxx@alumnes.cpnl.cat). 
Per poder-la utilitzar caldrà que seguiu uns passos 
senzills per activar-la. Tot el contacte amb el CPNL (i el 
professorat) i els alumnes es farà per mitjà d’aquesta 
adreça. 

Per poder accedir a la bústia de l’adreça d’alumne cal fer-ho a través 
de l’Outlook web (https://outlook.com) o bé descarregar l’aplicació a 
l’ordinador o el mòbil o la tauleta. 
 
Valideu el vostre compte d’usuari i anoteu-lo aquí. Serà imprescindible 
per a poder seguir el curs amb normalitat 

Usuari: _________________________________ @alumnes.cpnl.cat 
 

Contrasenya: ____________________________________________ 

 

Recomanacions informàtiques 
 
Per poder seguir els cursos cal poder accedir a les aules 
Teams mitjançant un ordinador, mòbil o tauleta amb 
connexió a Internet. Per dur a terme les connexions amb 
el tutor caldran altaveus o auriculars, micròfon i càmera. 
 

Es recomana descarregar el Teams (a través del Play Store o l’Apple 
Store) per treballar des d'un mòbil o una tauleta.  

Adreça electrònica d'alumne del CPNL i accés a les 
plataformes virtuals  
 

Outlook 

Teams 
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 CURSOS DE CATALÀ 

Inscripcions en línia 
setembre – desembre 2021 

www.cpnl.cat 

 

 

CURSOS DE CATALÀ 

Inscripcions presencials 
setembre – desembre 2021 

 
 

Cal demanar cita prèvia: 
girones@cpnl.cat o 972 21 32 62 

 

Per a més informació:  
SCC del Gironès 
C. Riera de Mus, 1A 
972 21 32 62  
girones@cpnl.cat 
www.cpnl.cat 
 
 

 Inici dels cursos: 28 i 
29 d'abril 
 

Llagostera 
Antics alumnes:  dimarts, 7 de setembre, d’11 a 13 h 

dijous, 9 de setembre, de 17 a 19 h 
 
Alumnes nous:   dimarts, 14 de setembre, d’11 a 13 h 
                           dimecres, 15 de setembre, de 17 a 19 h 
 
Casa de les Vídues  (pl. de la Llibertat, 1) 
 
 
Cassà de la Selva 
Antics alumnes:  dijous, 9 de setembre, d’11 a 14 h 

Alumnes nous:  dimecres, 15 de setembre, d’11 a 14 h 

Ajuntament (rambla Onze de Setembre, 111) 

 Inici dels cursos: 22 i 23 de setembre 
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