
                Exàmens de llengua catalana de la CIFALC. Convocatòria 13 de febrer de 2021 

  

 

Per a la gestió de l’examen oral, us trucarem per donar-vos l’hora exacta de l’examen. 

Preu:  
-UdL: 50 €  

Els membres del PAS s’hauran d’adequar a les condicions fixades en la normativa de formació del PAS per a l’accés als exàmens lliures propis de la UdL. 

 
-Externs a la UdL: 75 €  
 
-PDI que faci l’examen de nivell de suficiència per al PDI (C1): gratuït 

 

Un cop pagats els drets d'examen, els diners satisfets per aquest concepte no es retornaran, tot i que la persona no es presenti a l'examen. No obstant això, si hi ha una 
causa justificada (malaltia, emergència laboral o qüestions acadèmiques) i la persona interessada ho demana per escrit abans de fer la prova o, com a molt tard, una 
setmana després, les taxes corresponents es reservaran per a la convocatòria d'examen immediatament posterior. 

Destinataris Nivell Data examen oral Data examen escrit Resultats Revisió 

Alumnes d’altres 
convocatòries dels 
cursos de català de 
l’Institut de Llengües 
(no presentats o no 
aptes) 
  

B2, C1, C1 PDI, C2  B2, C1 i C1 PDI, C2:  13 o 19 de febrer a l’hora 
establerta per a cada candidat, Cappont,  c/ Jaume II, 
71, edifici Polivalent, aula 2.13 
 
 

13 de febrer, a les 8.30 
h, Cappont, aula:  
C1: 3.02 
C2: 3.01 
B2: 3.03 
 

En el termini 
màxim d’un mes 

Per 
determinar 

PDI (personal docent i 
investigador) de la UdL 
(que es vol examinar 
per lliure del Certificat 
de nivell de suficiència 
per al PDI (C1) ) 

C1 per al PDI C1 PDI:  13 o 19 de febrer a l’hora establerta per a 
cada candidat, Cappont, c/ Jaume II, 71, edifici 
Polivalent, aula 2.13 
 

13 de febrer, a les 8.30 
h, Cappont, aula 3.02 
 

En el termini 
màxim d’un mes 

Per 
determinar 


