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1.  Què és el Consorci per a la Normalització Lingüística

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.

Als municipis, el CPNL dóna suport a les polítiques 
locals per impulsar la llengua catalana.

Estendre el coneixement de la llengua catalana 
i fomentar-ne l’ús, per tal d’afavorir la cohesió 
social, són els seus principals objectius.

22 centres de normalització lingüística

Més de 140 punts de servei a tot el territori

Més de 500 professionals

www.cpnl.cat

  Generalitat de Catalunya

  Més de 90 ajuntaments

  37 consells comarcals

  Diputació de Girona

http://www.cpnl.cat
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2.  Els nostres valors

Vinculació al territori

El CPNL treballa, conjuntament amb els ens locals, 
per als municipis d’arreu de Catalunya.

Vocació, implicació i compromís

El gran actiu del CPNL són els professionals que hi 
treballen, implicats i identificats amb la seva missió i 
oberts als canvis.

Els professionals del CPNL treballen amb alumnes, 
voluntaris i organitzacions perquè coneguin i estimin 
la llengua i la cultura catalanes.Pertinença i cohesió

El CPNL fomenta el sentiment de pertinença a barris, 
pobles i ciutats del nostre país, ajuda a crear lligams 
entre la ciutadania i afavoreix la cohesió social. 

Treball en xarxa

El CPNL treballa amb la complicitat d’ens locals, 
associacions, comerços, empreses, mitjans de 
comunicació i xarxes socials, per avançar en l’ús de 
la llengua.
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3.  Serveis i activitats

Cursos de català 

La formació que ofereix el CPNL capacita les 
persones per usar el català, parlat i escrit.

Els cursos es planifiquen i s’organitzen conjuntament 
amb els ens locals per adaptar-los a les necessitats 
de cada municipi i de cada grup de destinataris: 

 - Població en general
 - Personal de l’Administració local
 - Entitats i col·lectius específics 

www.cpnl.cat/cursos-catala

Els certificats d’assoliment que expedeix el CPNL 
són oficials i s’ajusten a les programacions del 
Marc europeu comú de referència per a les llengües.

http://www.cpnl.cat/cursos-catala
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Cursos presencials

L’assistència a classe permet als alumnes 
compartir un espai de relació i formació alhora 
que reben l’atenció i el suport del professorat.

• Diversitat de nivells, durades i horaris

• Cursos adaptats a col·lectius específics 

El català afavoreix la igualtat d’oportunitats

Cursos en línia. Parla.cat

Parla.cat (www.parla.cat) és un projecte de la 
Direcció General de Política Lingüística i l’Institut 
Ramon Llull en col·laboració amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Un espai web 
modern i atractiu, amb eines i  recursos didàctics 
per aprendre la llengua catalana amb flexibilitat.

El CPNL gestiona les modalitats següents:
 
• Semipresencial. Aprenentatge en línia que es  
   combina amb sessions presencials

• En línia. Aprenentatge amb un tutor o tutora  
   que guia i motiva l’alumnat

www.parla.cat

http://www.parla.cat
http://www.parla.cat
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El català, factor essencial per a la cohesió social 

 
• Organitza cursos i activitats d’aprenentatge  
   de la llengua i de coneixement de l’entorn i del   
   patrimoni cultural     

 
• Participa en els circuits d’acollida municipal
 

Suport a les polítiques d’acolliment

El CPNL col·labora amb les polítiques d’acolliment que porten a terme els ens locals. 

• Coordina i comparteix criteris i polítiques    
   d’acolliment lingüístic amb els agents  d’acolli-    
   ment, les organitzacions i l’Administració local
 
• Acredita els coneixements lingüístics en el marc 
   de la Llei d’acollida

www.cpnl.cat/acolliment-lingüistic

http://www.cpnl.cat/acolliment-linguistic/novetats-acolliment-linguistic/
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Foment de l’ús del català

El CPNL organitza, en col·laboració amb els ens 
locals, i també amb organitzacions, entitats i 
empreses, activitats per fomentar la presència del 
català en la vida quotidiana.

El català, patrimoni de tothom

• Sessions de sensibilització i de foment   
   d’usos lingüístics i actituds favorables
 
• Participació en campanyes institucionals
 
• Accions per generar entorns d’ús del català

• Anàlisi lingüística de les organitzacions

www.cpnl.cat/organitzacions

http://www.cpnl.cat/organitzacions
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Activitats de llengua, cultura i cohesió

Les activitats culturals i lúdiques, organitzades 
conjuntament amb ajuntaments, consells comarcals 
i entitats socials i econòmiques, faciliten el sentiment 
de pertinença i contribueixen a crear vincles entre els 
ciutadans.

L’impuls de la llengua i la cultura catalanes afavoreix 
la relació i la comunicació entre les persones i, 
en definitiva, ajuda a construir una societat més 
cohesionada i amb més oportunitats per a tothom.

• Difusió de cinema en català

• Coneixement de l’entorn

• Foment de la lectura, la poesia, el teatre...

• Organització i participació en concursos 
   de llengua 
                                                                
       I... molt més

El català, més enllà de l’aula

www.cpnl.cat/llengua-cultura

http://www.cpnl.cat/llengua-cultura
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Voluntariat per la llengua

El programa Voluntariat per la llengua, impulsat per 
la Direcció General de Política Lingüística i gestionat  
territorialment pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística, permet que totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català oral puguin practicar-
lo amb persones que el parlen habitualment.

L’organització d’activitats culturals i lúdiques per 
a les parelles lingüístiques, amb la col·laboració 
d’entitats i establiments del territori, facilita la relació 
interpersonal en català. 

Amb la participació al programa es contribueix a:
 
• Millorar el coneixement i l’ús del català

• Difondre la llengua i la cultura catalanes

• Evitar que les persones que parlen   
   habitualment en català canviïn de llengua 

• Facilitar la relació entre persones de diferents              
   orígens i fomentar la cohesió social

El català ens apropa

www.vxl.cat

http://breu.cpnl.cat/vxl/
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El català, llengua de qualitat

Assessorament lingüístic 

El CPNL ofereix orientació i assessorament per facilitar l’ús de la llengua catalana amb qualitat, tant als ens 
locals com a empreses, comerços, entitats i particulars.

• Sessions sobre recursos lingüístics:  
   
      - Optimot, consultes lingüístiques 
     (www.optimot.gencat.cat) 
      - Correctors i traductors automàtics 
      - Bibliografia 
 
• Revisió de textos i assessorament sobre models 
   de documents 

www.cpnl.cat/recursos

 
• Plans d’assessorament lingüístic personalitzats
 
• Suport per establir la toponímia  
   municipal i per elaborar nomenclàtors,  
   plànols i rètols
 
• Sessions de llengua (llenguatge igualitari,  
   majúscules i minúscules, redacció de 
   documents...)

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.cpnl.cat/recursos
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Suport a la gestió de recursos humans dels ens locals

Per garantir la qualitat comunicativa dels ens locals, el 
CPNL, a més d’intervenir en la formació del personal, 
participa, en qualitat d’òrgan competent en matèria 
de política lingüística, en els processos de selecció 

Per una bona atenció a la ciutadania

per avaluar l’acreditació del coneixement de llengua 
catalana de les persones candidates a ocupar llocs 
de treball. 
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4.  Webs d’interès

• Consorci per a la Normalització Lingüística

 www.cpnl.cat

  - Serveis als ens locals

                  www.breu.cpnl.cat/adm-local

     -  Xarxa territorial:

         www.cpnl.cat/xarxa

• Departament de Cultura

www.gencat.cat/cultura

• Direcció General de Política Lingüística

   www.gencat.cat/llengua

• Termcat. Centre de terminologia

www.termcat.cat

• Direcció General per a la Immigració

 www.gencat.cat/bsf/immigracio

• Escola d’Administració Pública de Catalunya

 www.eapc.cat

• Comissió de Toponímia 

   www.breu.cpnl.cat/com-toponimia

• Municat. Municipis i comarques de Catalunya

 www.municat.gencat.cat

El català al municipi, la llengua que ens uneix

http://www.cpnl.cat
http://breu.cpnl.cat/adm-local/
http://www.cpnl.cat/xarxa
http://www.cpnl.cat/xarxa
http://www.cpnl.cat/xarxa
http://www.gencat.cat/cultura
http://www.gencat.cat/llengua
http://www.termcat.cat%20
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio
http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc
http://breu.cpnl.cat/com-toponimia/
http://www.municat.gencat.cat
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 cpnl.cat

http://www.cpnl.cat
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