
CURSOS DE LLENGUA CURSOS DE LLENGUA   

I CULTURA OCCITANES 2013I CULTURA OCCITANES 2013--20142014  
 

 

L’occità o llengua d’oc és la llengua romànica pròpia d’Occitània, parlada en tres estats: 

al terç sud de l’Estat francès; a la Val d’Aran de Catalunya; a una franja alpina del Piemont 

d’Itàlia. És la llengua dels trobadors i la llengua moderna de la Renaixença occitana.  
 

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

Cursos 2013 – 2014 (octubre’13 – juny’14) 
 

Nivell Bàsic   (A2, 60h els dimarts de 19h a 21h) 
Nivell Intermedi 1  (B1.1, 60h els dilluns de 19h a 21h) 
Nivell Intermedi 2  (B1.2, 60h els dilluns de 19h a 21h) 
Nivell Avançat  (B2, 60h els dimarts de 19h a 21h) 
  
i + activitats i tallers de cultura occitana 
 

Conferències, presentacions de llibres, participació de professors de diferents dialectes 
vinguts d'Occitània, tallers de conversa, de lectura, de danses i altres activitats de cultura 
occitana durant tot el curs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Per accedir als nivell Intermedi 1 o 2 o avançat caldrà haver superat els nivells precedents o bé acreditar 
coneixements suficients. 
** Possibilitat de realitzar els cursos a distància (amb dret a tutories voluntàries i exàmens obligatoris). 
*** Import del curs: 150 euros (120 euros, preu soci Caoc).   
Per formalitzar la matrícula cal omplir el full d’inscripció i fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100-1006-57-
0200061117. 
**** Els cursos es desenvoluparan amb un mínim d’inscrits. 
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Més informació i inscripcions: 
 

 

CERCLECERCLE  D'AGERMANAMENT OCCITANO  D'AGERMANAMENT OCCITANO--CATALÀCATALÀ (CAOC) (CAOC)  
HotelHotel Entitats. Providència, 42. 08024 Entitats. Providència, 42. 08024    BARCELONABARCELONA    
TelTel : 93 284 36 34 //  : 93 284 36 34 //  e e--mail: caoc@mail: caoc@caoc.catcaoc.cat  ////  wwebeb: www.: www.caoc.catcaoc.cat  
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