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Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

Llengües a l’Estiu
Del 29 de juny al 27 de juliol



LLENGÜES A L’ESTIU
Del 29 de juny al 27 de juliol 
Lleida

ACREDITA ELS TEUS CONEIXEMENTS 
D’ANGLÈS I ITALIÀ

INICIA’T EN L’ESTUDI DEL RUS I DEL XINÈS

Un any més, la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida ofereix 
cursos per aprendre llengües. Els cursos, que s’organitzen conjun-
tament amb l’Institut de Llengües de la Universitat, s’adrecen tant 
a estudiants i personal de la UdL com a persones externes que vul-
guin: 

• Consolidar i acreditar els coneixements de:
o Anglès: A2, B1, B2.1 i B2.2 
o Italià: A1

• Iniciar-se en l’aprenentatge del rus i del xinès. 

Els cursos d’anglès i italià són semipresencials, tenen una durada de 
110 hores (80 presencials i 30 en el campus virtual de la UdL) i es 
duran a terme, del 29 de juny al 26 de juliol, en horari de matí. Els 
dies 26 i 27 de juliol al matí es realitzaran els exàmens per avaluar els 
coneixements orals i escrits dels alumnes. L’Institut de Llengües ex-
pedirà certificats de nivell reconeguts a les persones que superin 
l’avaluació prevista (B1 i B2 d’anglès, amb segell CertACLES).

Els cursos de xinès i de rus, d’una durada de 60 hores, es realitzaran 
del 4 al 22 de juliol. L’avaluació d’aquests cursos serà continuada 
i s’expediran certificats d’assistència i aprofitament a l’alumnat 
que superi l’avaluació prevista, sempre que assisteixi, com a mínim, 
al 80% de les classes.

Els estudiants que han iniciat els estudis de grau a partir del curs 
2014-15 (que han d’acreditar un nivell B2 en acabar els seus  
estudis) podran demanar ajuts econòmics a l’AGAUR si supe- 
ren el curs, d’acord amb el Programa Parla 3 de la Genera- 
litat de Catalunya, de promoció i incentivació de terceres llengües 
(http://futurambidiomes.gencat.cat/). Els estudiants amb beca Equi-
tat o del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport poden sol·licitar l’ajut 
en el moment de realitzar la inscripció. 

Els estudiants Erasmus 2016-17 podran demanar el retorn d’una part 
de l’import de la matrícula a l’Oficina de Relacions Internacionals 
de la Universitat de Lleida (tel 973 003 530, a/e: ori@int.udl.cat).

Els certificats dels cursos de llengües són reconeguts pel Departa-
ment d’Ensenyament com a cursos de formació del professorat.

CURSOS                                                                                       

49G6. Anglès A2
 Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 Places: 25
 Dates i horari: del 29 de juny al 26 de juliol, de dilluns  

a divendres, de 09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Examen final: dia 27 de juliol al matí
 Preu: 280,50 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 401,50 € 

externs UdL

50G6. Anglès B1
 Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 Places: 25
 Dates i horari: del 29 de juny al 26 de juliol, de dilluns a 

divendres, de 09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Examen final: dia 27 de juliol al matí
 Preu: 280,50 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 401,50 € 

externs UdL

51G6. Anglès B2.1
 Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 Places: 25
 Dates i horari: del 29 de juny al 26 de juliol, de dilluns  

a divendres, de 09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Examen final: dia 27 de juliol al matí
 Preu: 280,50 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 401,50 € 

externs UdL

52G6. Anglès B2.2
 Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 Places: 25
 Dates i horari: del 29 de juny al 26 de juliol, de dilluns a 

divendres, de 09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Examen final: dia 27 de juliol al matí
 Preu: 280,50 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 401,50 € 

externs UdL

53G6. Italià A1
 Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 Places: 25
 Dates i horari: del 29 de juny al 26 de juliol, de dilluns a 

divendres, de 09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Examen final: dia 27 de juliol al matí
 Preu: 280,50 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 401,50 € 

externs UdL

54G6. Iniciació al Xinès
 Hores lectives: 60 hores presencials
 Places: 25
 Dates i horari: del 4 al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de 

09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Preu: 198,00 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 273,00 € 

externs UdL

55G6. Iniciació al Rus
 Hores lectives: 60 hores presencials
 Places: 25
 Dates i horari: del 4 al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de 

09.00 a 11.00 i d’11.30 a 13.30 h
 Preu: 177,00 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL/ 243,00 € 

externs UdL

Per accedir als cursos, excepte en els nivells inicials (A1), cal 
acreditar el nivell anterior presentant un certificat reconegut en 
el moment de fer la matrícula o bé fent una prova de nivell (per 
realitzar-la cal contactar amb l’Institut de Llengües).

Més informació de cada curs a: 
http://estiu.udl.cat

Informació i matrícules: Oficina de la Universitat d’Estiu de la UdL 
Organització acadèmica: Institut de Llengües de la UdL
Lloc de realització dels cursos: Universitat de Lleida. Campus de 
Cappont


