
CURS INTENSIU MES DE JULIOL 
 

INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA OCCITANES INICIACIÓ A LA LLENGUA I CULTURA OCCITANES   

(Nivell Bàsic - A2)  
 

L’OCCITÀ és llengua oficial a Catalunya segons l’article 6.5 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 

 
Lloc: Barcelona, seu del CAOC, 

Dates: del 27 de juny al 31 de juliol de 2013,  

Horari: de dilluns a dijous de 17 a 20 hores,  

Nivell: bàsic (A2), iniciació, 

Preu: 150 € (120 € socis CAOC). 
 

Per què aprendre l’occità? 
 

Per descobrir la nostra llengua bessona i conèixer millor el català; endinsar-nos en la seva 
rica i prestigiosa literatura; acostar-nos a Occitània, a les seves tradicions, al seu viu folklo-
re i a la seva gent; ampliar les nostres opcions dins l’administració catalana; ajudar a reeixir 
una llengua minoritzada, oficial a Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
* El curs és de 60 hores i equival al curs regular. Els alumnes que el superin obtindran un certificat            
acreditatiu.  
** Els cursos es desenvoluparan amb un mínim d’inscrits.  
*** Per formalitzar la matrícula cal fer l’ingrés de l’import a La Caixa al c/c 2100-1006-57-0200061117, fent 
constar el vostre nom i emplenar el full d’inscripció. 
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