
        

 

       

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CPNL) – SERVEI LOCAL DE CATALÀ (SLC) 
DE SANT BOI 

Educació  
Reglada 

 

DEFINICIÓ El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública integrada per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells 
comarcals i la Diputació de Girona. El seu objectiu és facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els 
àmbits. El Servei Local de Català (SLC) de Sant Boi forma part del CPNL. 

SERVEIS - Cursos de català: presencials (trimestrals), semipresencials (quadrimestrals), en línia. 
- Tallers trimestrals de català (20 h): oral, reforç ortografia, gramàtica, etc. 
- Programa Voluntariat per la llengua 
- Activitats de llengua i cultura per a l'alumnat i el voluntariat 
- Servei d'assessorament lingüístic 
- Campanyes de difusió i sensibilització: Jocs en català; Català i comerç; Català i empresa; En català, també és de llei; etc. 
- Difusió de la llengua catalana: cinema, teatre, recursos, novetats, etc. 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Assessorament lingüístic  
- Formació i educació formal 
- Formació no formal 

- Promoció de la cultura 
- Sensibilització 

DESTINATARIS EDAT COL·LECTIU CARACTERÍSTIQUES 
Joves (18-35 anys) 
Adults (35-60 anys 

- Comunitat (població en 
general) 
- Empreses i comerços. 

Persones majors d'edat, o a partir de 16 anys que no hagin estat 
escolaritzades a Catalunya, que vulguin aprendre català mitjançant 
cursos, tallers o Voluntariat per la llengua. 
Establiments comercials, empreses, entitats, associacions, etc. que 
necessitin assessorament, recursos, etc. per dur a terme les seves 
funcions en català. 
Persones que necessitin informació o tinguin dubtes sobre recursos, 
legislació, certificats, etc. relacionats amb la llengua catalana. 

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

93 652 95 85 
santboi@cpnl.cat;rmpico@cpnl.cat 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/ 
http://www.cpnl.cat/ 

Matins de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h 
Tardes de dilluns a dijous 
de 16 a 18 h 

Pl. Montserrat Roig, 1 (L'Olivera) 
Marianao 
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