Cursos de llengua catalana

BÀSIC 1 (A1)

40 h

Lloc
Edifici de Sants

Calendari
3 de juliol – 14 de juliol

BÀSIC 2 (A2)
Edifici de Sants

Calendari
17 de juliol – 28 de juliol

Horari

80 h

Lloc
Edifici de Sants

Calendari
3 de juliol – 28 de juliol

Lloc

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Edifici de Sants

40 h
Calendari

3 de juliol – 27 de juliol

INTERMEDI (B2)
Edifici de Sants

Horari
De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h

60 h (40 h presencials + 20 h en línia)

Lloc

Calendari
3 de juliol – 27 de juliol

Horari

26 de juny – 21 de juliol (intensiu)

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

3 de juliol – 28 de setembre 

De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h

 Calendari de les classes: del 3 al 31 de juliol i del 4 al 28 de setembre
Les hores que s’indiquen a cada curs són hores presencials de classe.
Aules
Els cursos es fan a l’edifici de Sants de la Universitat de Barcelona, carrer Melcior de Palau, 140.

Horari

ELEMENTAL (B1)

Edifici de Sants

Calendari

Els nivells entre parèntesis corresponen al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

BÀSIC 1+2 (A2)

80 h

Lloc

40 h

Lloc

SUPERIOR (C2)

Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Estiu de 2017

Horari
De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h

Secretaria dels cursos
Administració dels Serveis Lingüístics
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Metro: Sants Estació
Telèfon: 934 035 478
www.ub.edu/sl/cursos
formacio.sl@ub.edu
Horari
Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h (agost tancat)
Tardes: dilluns i dijous, de 16 a 18 h (juny, juliol i agost tancat)

Inscripció als cursos
Calendari d’inscripció

SUFICIÈNCIA 1

40 h

Lloc
Edifici de Sants

Calendari
3 de juliol – 27 de juliol

Horari
De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h

SUFICIÈNCIA (C1)
Lloc
Edifici de Sants

80 h
Calendari

3 de juliol – 28 de setembre 

Horari
De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h

● Bàsic 1 (A1), Bàsic 2 (A2), Bàsic 1+2 (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència 1
 A partir de març de 2017. La inscripció es fa per mitjà d’un formulari en línia, disponible a
www.ub.edu/sl/form.
 Del 22 de maig al 26 de juny de 2017. La inscripció també es pot fer presencialment
a l'Administració dels Serveis Lingüístics de la UB, al mateix edifici de Sants.
● Suficiència (C1) i Superior (C2)
 Del 22 de maig al 26 de juny de 2017. La inscripció s’ha de fer presencialment
a l'Administració dels Serveis Lingüístics de la UB, al mateix edifici de Sants.

Documentació necessària
● El DNI o el passaport.
● Els estudiants d’intercanvi han de portar el carnet del conveni pel qual estudien a la UB.
● Les persones que ja tinguin nivells de llengua catalana assolits han de portar el diploma

o certificat que ho acrediti.
● Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir

el descompte que els correspon.

● Els alumnes dels cursos de Suficiència i Superior que acaben al setembre faran l’examen
escrit el dissabte 30 de setembre.
● En la resta de cursos, els alumnes que vulguin fer l’examen per acreditar el nivell el podran
fer l’últim dia de classe.
En cas de suspendre l’examen d’un curs, l’alumne té dret a una segona convocatòria.
Condicions

Procés d’inscripció

Si algun curs no arriba al nombre mínim de places es pot suprimir.

L’estudiant emplena les dades de la matrícula per mitjà del formulari en lín ia o presencialment.
L’Administració dels Serveis Lingüístics proporcionarà l’imprès de matrícula amb el qual podrà fer
el pagament en qualsevol oficina del BBVA-CX o Banc Santander.

Si el nombre de places d’un curs es completa abans d’acabar -se el termini d’inscripció, es tanca
la matrícula d’aquest curs.
La inscripció no es considera formalitzada fins que no se n’ha abonat l’import corresponent.

Proves d’accés

Els diners de la matrícula no es retornen en cap cas, encara que l’alumne abandoni el curs.

L’alumne que es vulgui inscriure en un curs i no tingui cap comprovant d’haver superat el nivell anterior
haurà de fer una prova d’accés. El preu d’inscripció a les proves d’accés dels nivells de Suficiència i Superior
és de 6 € (no retornables). Les proves d’accés es faran durant tot el període de matriculació.

Centres d’autoaprenentatge de llengües de la Universitat de Barcelona

Preu dels cursos

Poden utilitzar els centres d’autoaprenentatge totes les persones matriculades a cursos
organitzats pels Serveis Lingüístics. També estan oberts al professorat, als membres del personal
d’administració i serveis i als estudiants de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/sl/cal).

Alumnes de la UB

Bàsic 1

(A1)

Bàsic 2
Bàsic 1+2

Públic en general

80 €

210 €

(A2)

80 €

210 €

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Sants

(A2)

160 €

420 €

Elemental

(B1)

150 €

210 €

Intermedi

(B2)

180 €

252 €

Llengües: català i anglès
Edifici de Sants. Melcior de Palau, 140
Tel. 934 035 847. formacio.sl@ub.edu

150 €

210 €

Suficiència 1
Suficiència

(C1)

300 €

420 €

Superior

(C2)

300 €

480 €

Els socis d’Alumni UB tenen un 10 % de descompte en la matrícula dels cursos.
Material didàctic
En el moment de fer la inscripció es comunicarà el llibre de text o el dossier que haurà de comprar
l’alumne per seguir el curs.
Exàmens

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Plaça Universitat
Llengües: alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, hebreu, italià, neerlandès, polonès,
portuguès, rus i xinès.
Facultat de Filologia (Pati de Lletres), davant de l’aula 111
Tel. 934 035 299. cal1@ub.edu
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de la Facultat d’Economia i Empresa
Llengües: alemany, anglès, català, francès, italià, japonès, rus i xinès
Biblioteca d’Economia i Empresa. Biblioteca de Grau. John M. Keynes, 1-11
Tel. 934 021 861. cal2@ub.edu
Més informació (condicions, programes, certificats, etc.): www.ub.edu/sl/cursos

● Els alumnes del curs de nivell Intermedi semipresencial faran l’examen el divendres 28 de juliol.
● Els alumnes del curs de nivell Superior intensiu faran l’examen escrit el dilluns 24 de juliol.
Última actualització: 27-3-2017

