
Passos a seguir per inscriure’s a les proves de nivell de l’Institut de 
Llengües 

 Si NO sou membres de la comunitat universitària (externs a la UdL) 

Després d’omplir el formulari de preinscripció a les proves de nivell, l’Institut de 
llengües us enviarà al correu que ens heu facilitat la següent informació: 

 

Quan cliqueu en aquesta adreça web, trobareu aquesta informació. Ompliu els 
camps que us demanen. 

 

Un cop cliqueu a “demaneu un compte”, ja haureu entrat al Campus virtual de 
la UdL.  

ATENCIÓ! És possible que mentre escriviu la clau us surti un missatge a la part 
inferior de la pantalla que diu “les claus no coincideixen”. No en feu cas. 
Continueu escrivint la clau i després la repetiu per confirmar-la. Immediatament 
aquest missatge desapareixerà. 

  El vostre correu 

Benvolgut/uda , 

La persona X us ha convidat a unir-vos al(s) espai(s) Proves nivell Institut 
de Llengües del Campus Virtual UdL. 

Si us plau, confirmeu les vostres dades mitjançant l'enllaç següent: adreça 
web 

 

https://www.udl.cat/ca/serveis/il/cursos/preinscripcio-a-proves-de-nivell/


1) Cliqueu damunt del títol Proves nivell Institut de Llengües (a la part 
superior-esquerra) per entrar en aquest espai. 
 

2) A l’esquerra veureu la pestanya: “inscripció a sessions”. Cliqueu-hi. 

Aquí trobareu els dies, hores i lloc de les proves de nivell. 

3) Escolliu el dia i cliqueu-hi. 
 

4) Escolliu la franja horària i cliqueu, a la dreta, “inscripció a sessions”. 
 

5) Cliqueu “acaba”. 

Ja esteu inscrits per fer la prova de nivell el dia i hora que heu escollit. 

A la web també trobareu la informació sobre les aules de les proves. 

A partir d’ara, si voleu entrar de nou a l’espai Proves nivell Institut de Llengües 
per apuntar-vos a un altre dia i hora de proves de nivell o per modificar el dia 
escollit, simplement entrant a la web d’Universitat de Lleida, pestanya superior-
dreta, cliqueu a campus virtual, i haureu de completar la següent informació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador d’usuari: heu de posar el correu que heu fet servir per accedir a 
l’espai Proves nivell. 

Clau: la clau que vau posar. 

Cliqueu a: Inicia la sessió i ja entreu de nou al Campus virtual de la UdL i a 
l’espai Proves nivell Institut de Llengües. 


