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Informació de caràcter acadèmic

* Sempre que al text apareix els aprenents, volem dir els aprenents i les aprenentes.

El Centre Obert: català a mida

Al Centre Obert es pot iniciar, ampliar i perfeccionar de manera flexible i
individualitzada l’aprenentatge del català.

El Centre Obert ofereix:

• Informació sobre llocs, mètodes i materials per a l’aprenentatge de la llengua
catalana.

• Activitats d’iniciació a l’aprenentatge: sessions inicials de suport oral, cur-
sos d’iniciació, sessions i activitats per a l’aprenentatge de la llengua en
grup, etc.

• Materials, activitats de suport i reforç a l’aprenentatge del català per als
alumnes* dels cursos (a distància, presencials, etc.).

• Activitats per fomentar la comunicació entre aprenents i grups de conversa,
tallers de pronunciació, etc.

• Assessorament, orientació i activitats per a l’autoaprenentatge.
• Activitats de difusió i promoció de la llengua.
• Propostes didàctiques adaptades a diferents tipus d’aprenents.
• Assessorament personalitzat.

Algunes localitats disposen del Servei Obert: català a mida, que té una selecció
important de tot el material que hi ha en un centre obert.

Per a qui són útils?

El Centre Obert és útil per a persones que:

• Acaben d’arribar a Catalunya i volen seguir un programa d’acolliment
lingüístic.

• Volen reforçar alguns aspectes tractats a les classes.
• Volen seguir un curs a distància.
• No poden assistir a un curs per raons d’horari, de calendari, de ritme, de

nivell, etc.
• Volen seguir un programa a mida.
• Volen practicar la llengua.
• Volen aprofundir aspectes concrets: nivell superior, correcció de textos,

etc.
• Volen preparar un examen final.
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Quins avantatges té assistir al Centre Obert?

El  avantatges que els aprenents poden trobar en un Centre Obert són que:

• l’horari és flexible,
• es pot seguir un ritme d’aprenentatge a mida,
• s’ofereix un assessorament personalitzat,
• s’organitzen activitats per practicar la llengua.

Materials

Els materials del Centre Obert són diversos i permeten fer:

• Activitas d’autoaprenentatge
• Activitats de suport a l’aprenentatge en els cursos presencials i a distància
• Activitats de reforç per a l’aprenentatge de la llengua oral.

Certificacions

Els aprenents que vulguin un certificat d’assistència hauran d’haver realitzat
un mínim de 30 hores de permanència en el Centre Obert.

Els aprenents que vulguin un certificat d’assoliment hauran d’adreçar-se als
organismes que n’expedeixen. Els Centre Obert no certifica ni el pla de treball
de l’autoaprenent ni l’assoliment de l’aprenentatge.

Períodes d’inscripció

El Centre Obert ofereix tres períodes quadrimestrals d’assistència: d’octubre
a gener, de febrer a maig i de juny a setembre.

La inscripció només és vàlida per a un quadrimestre. Per prorrogar el període
d’assistència és imprescindible tornar-se a matricular.

Si un aprenent formalitza la inscripció a mig quadrimestre ha de fer efectiu
l’import total de la matrícula que correspon a tot el període.

Informació de caràcter administratiu
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Les dates i horaris de matriculació es fan públics al local de cada centre o
servei d’autoaprenentatge.

Condicions generals per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

• Tenir 18 anys.

• Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.

En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar tota la
documentació exigida i no és imprescindible la presència de la per-
sona interessada.

No s’admet la matriculació per correu, telèfon o fax.

Les matrícules són intransferibles.

Les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que
requereixin una adaptació dels materials i/o de l’espai han de fer-ho constar
quan tinguin el primer contacte amb el Consorci i el CNL els facilitarà els
recursos adequats.

Tipus de matrícules

a) Normal
b) Semigratuïta:

b1) Reducció del 50%. Poden sol·licitar aquesta matrícula:
• els jubilats,
• els pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta
• pensionistes de classes passives i
• els membres de família nombrosa de primera categoria.

b2) Reducció del 70%. Poden sol·licitar aquesta matrícula:
• els aturats i
• els membres de família nombrosa de segona categoria i d’honor

Tots els inscrits hauran de pagar l’assegurança, independentment del tipus
de matrícula.

El Consorci només retornarà l’import de la matrícula per circumstàncies
organitzatives atribuïbles al CNL.

Informació de caràcter administratiu
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Documentació  necessària

Per formalitzar la inscripció s’ han de presentar els documents següents:

a) DNI o passaport (original)

b) Documents que acreditin, si fa el cas, l’exempció parcial o total de pagament:
• jubilats: carnet de jubilat
• pensionistes: carnet de pensionista per invalidesa o carnet de pensionis

ta de classes passives
• família nombrosa: carnet actualitzat
• aturats: certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social; certificat de vida

laboral; certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat
de Catalunya que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la
prestació econòmica; informe de la situació actual, expedit per la
Tresoreria de la Seguretat Social; o un justificant bancari que acrediti el
cobrament de:

• el subsidi d’atur,
• l’ajut familiar o
• el PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció).

c) Impresos de matrícula:
• fitxa d’inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al centre butlleta de

pagament: un cop emplenada caldrà fer l’ingrés de l’import de la matrí
cula en qualsevol oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelo
na, o a la Caixa de Manlleu en el cas del CNL d’Osona, en el termini que
marqui el CNL. Si en aquest termini no s’ha presentat al CAC o SAC el
resguard de la butlleta segellat per l’entitat bancària, la inscripció no
serà efectiva i la plaça podrà ser ocupada per un altre aspirant.

• Cal portar una fotografia per al carnet d’autoaprenent.

Nombre màxim d’autoaprenents

El nombre màxim d’autoaprenents que accepten els Centre Obert depèn de
la capacitat dels locals.

Carnet de l’autoaprenent

Quan l’usuari presenta el resguard segellat per «La Caixa», se li facilita un
carnet de l’autoaprenent, que s’haurà de validar cada quadrimestre. Aquest
carnet facilita a l’autoaprenent la mobilitat pel centre durant el quadrimestre
corresponent i s’ha d’ensenyar sempre que l’assessor del centre o servei
obert o el responsable de l’aula el demani.

Informació de caràcter administratiu
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Localitats on podeu trobar un Centre Obert

Barcelona (Eixample)
C/ de Mallorca, 115-123, entl. 1a
Tel. 93 453 92 83
cacbcn2@cpnl.org

Barcelona (Horta-Guinardó)
C/ de Lepant, 385
Tel. 93 347 34 52
cacbcn1@cpnl.org

Cornellà de Llobregat
Pl. del Enamorats, 7
Tel. 93 474 16 08
caccornella@cpnl.org

Gavà
CEIP Jaume March
C/ Sant Pere, 114, 3r
Tel. 93 638 26 11
cacgava@cpnl.org

Girona
Casa de Cultura
Pl. de l’Hospital, 6
Tel. 972 22 06 63
gironai@cpnl.org

L’Hospitalet de Llobregat
Parc de la Marquesa
Ctra. de Collblanc, 69, 2n
Tel. 93 440 65 70
cacfinabaro@cpnl.org

Martorell
Carrer del Mur, 51, 1r
Tel. 93 774 01 12
cacmartorell@cpnl.org

MataróMataróMataróMataróMataró
Edifici de Promocions Culturals
Passeig del Callao, s/n
Tel. 93 790 84 90
mataro@cpnl.org

Sabadell
Av. de Barberà, 175, 1r
Tel. 93 710 19 00
cacsabadell@cpnl.org

Sant Cugat del Vallès
Casa de Cultura
C/ Castellví, s/n
Tel. 93 589 13 82
santcugat@cpnl.org

Sant Vicenç dels Horts
C/ Barcelona, 16-18
Tel. 93 676 81 91
cursoscat.svh@cpnl.org

Tarragona
Edifici de l’antiga Audiència
Pl. del Pallol, 3
Tel. 977 24 35 27
tarragona@cpnl.org

Terrassa
C/ de Sant Quirze, 2
Tel. 93 731 79 08
terrassa@cpnl.org
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Flix
Biblioteca Artur Bladé
C/ de Sant Jordi, 1-3
Tel. 977 41 22 44

Igualada
Biblioteca
Pl. de Cal Font, s/n
Tel. 93 803 19 50
igualada@cpnl.org

Lleida
C. del Governador Montcada, 13, 2n 2a
Tel. 973 28 26 07
lleida@cpnl.org

Manlleu
Pl. de Fra Bernadí, 5, 1r
Tel. 93 851 31 75
manlleu@cpnl.org

Montblanc
Palau Alenyà
C/ de Sant Josep, 18
Tel. 977 86 12 32
mcardo@cpnl.org

Móra d’Ebre
Biblioteca Comarcal
Pl. de la Llanterna
Tel. 977 40 21 91

Olot
Av. de l’Onze de setembre, 22
Tel. 972 27 49 00
garrotxa@cpnl.org

Ripoll
C. del Progrés, 22
Tel. 972 70 32 11
ripolles@cpnl.org

Localitats on podeu trobar un Servei Obert

Roses
C/ de Pep Ventura, 27
Tel. 972 25 39 47
roses@cpnl.org

Santa Coloma de Farners
Pg. de Sant Salvador, 25-27
Tel. 972 84 21 61
selva@cpnl.org

Santa Perpètua de Mogoda
Biblioteca
Ptge. del Mas Granollacs, s/n
Tel. 93 560 62 22
santaperpetua@cpnl.org

Salt
Pl. de Lluís Companys, 1
Tel. 972 24 91 91
salt@cpnl.org

La Seu d’Urgell
Pg. de Joan Brudieu, 15
Tel. 973 35 31 12
alturgell@cpnl.org

Solsona
C/ dels Dominics, 12
Tel. 973 48 20 03
solsones@cpnl.org

Tremp
C. de Pau Casals, 14
Tel. 973 65 23 84
pallarsjussa@cpnl.org

Valls
Fundació Pública Municipal
per a la Infància i la Joventut
Casal Caritat
Cra. del Pla de Sta. Maria, 37 A
Tel. 97760 42 58
tguasch@cpnl.org
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www.cpnl.org/xarxa


