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Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]

Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

Primer semestre

Oferta de cursos del primer semestre

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.

CURS DATES HORARI

A1 intensiu (30 h) 30/08/21-10/09/21dilluns-divendres, 9-12.30 h

A1 extensiu (30 h) 11/10/21-1/12/21 dilluns i dimecres*, 17-19 h

A2 70 h (40 + 30 h)1 19/10/21-13/01/22dimarts i dijous*, 17-19 h

B1 70 h (40 + 30 h)  [SUSPÈS] 18/10/21-17/01/22dilluns i dimecres*, 15-17 h

B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) [SUSPÈS]5/10/21-1/02/22 dimarts, 15-17.30 h

C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  7/10/21-3/02/22 dijous, 16-19 h

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) 6/10/21-2/02/22 dimecres, 16-19 h

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  7/10/21-3/02/22 dijous, 10-13 h

Català administratiu (40 h)   [SUSPÈS] 4/10/21-24/01/22 dilluns i dimecres*, 8-9.30 h

* Sessió impartida per videoconferència

1 Curs adreçat només a la comunitat universitària UdL

En els cursos d'A2, B1, B2, C1, C2 les hores de dedicació són el resultat de sumar les hores de classe (primera
xifra) i les hores de treball autònom (segona xifra).

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos,
la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

Preus

CURS PREUS

A1 (30 h)
UdL: 39,60 € / Extern UdL: 123,60 €
Erasmus Mundus: gratuït
Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 9,90 €

A2 70 h (40 + 30 h)
UdL: 100 €
Erasmus Mundus: gratuït
Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €

B1 70 h (40 + 30 h)
UdL: 100 €
Erasmus Mundus: gratuït
Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €
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B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) UdL: 211,20 € / Extern UdL: 300,80 €

C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h) UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

Català administratiu (40 h) UdL: 167,60 € / Extern UdL: 250 €

 

Característiques dels cursos

Els cursos de català A1, A2, B1 i català administratiu combinen una sessió presencial amb el professor
amb una altra a través de l'eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL. En el cas d'A2 i B1
l'alumne treballarà també de manera autònoma fent ús de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat [ 

.https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php ]

Els cursos de català B2, C1 i C2 combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i
unes hores de feina autònoma de l'alumne a través del Campus Virtual de la UdL.

Requisits i matrícula

Consulteu la informació de   i requisits [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/cursos/requisits/ ] preinscripció i
.matrícula [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/cursos/inscripcio/ ]

Materials

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs,

Català A2 i B1

Materials de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat [ 
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php ]

 

Català B2

Material en línia: Itinerari d’aprenentatge de nivell intermedi [ 
, de la Generalitat de Catalunya. http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html ]

Dossier: Curs de llengua catalana nivell B2 [ 

,http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/administraciojusticia/llengua-catalana/recursos/dossier_nivell_b.pdf ]

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Català C1 

Material en línia: Itinerari d’aprenentatge de nivell de suficiència [ 

, de la Generalitat de Catalunya, http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html ]

Manual: , editorial Castellnou, (nova versió revisada IECNivell de suficiència curs de llengua catalana
2016), ISBN: 9788498047448

Català C2

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/administraciojusticia/llengua-catalana/recursos/dossier_nivell_b.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/administraciojusticia/llengua-catalana/recursos/dossier_nivell_b.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/administraciojusticia/llengua-catalana/recursos/dossier_nivell_b.pdf
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html


3

Dossier de l'Escola d'Idiomes de la UdL (es podrà comprar a la copisteria de l’Edifici Polivalent del
campus de Cappont) i altres materials que facilitarà el professor.

Català administratiu

Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu [ 

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/materials_didactics/1_material_didactic_per_a_cursos_de_llenguatge_administratiu/documents/material_cursos_llenguatge_adm.pdf

], de l'Escola d'Administració Pública de Cataluna, i altres materials que facilitarà el professor.

Aules

CURS HORARI AULA

A1 extensiu (30 h) dilluns i dimecres*, 17-19 h Polivalent (Cappont), aula 1.03

A2 70 h (40 + 30 h) dimarts i dijous*, 17-19 h CCCT (Cappont), aula 0.17

B1 70 h (40 + 30 h) dilluns i dimecres*, 15-17 h Polivalent (Cappont), aula 1.03

B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) dimarts, 15-17.30 h FDET (Cappont), aula 2.35

C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h) dijous, 16-19 h Polivalent (Cappont), aula 1.03

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) dimecres, 16-19 h CCCT (Cappont), aula 0.17

C2 semipresencial 90 (45 + 45 h) dijous, 10-13 h
FEPTS (Cappont), aula 2.12
Polivalent (Cappont), aula 1.03

Català administratiu (40 h) dilluns i dimecres*, 8-9.30 hPolivalent (Cappont), aula 1.12

* Sessió impartida per videoconferència

 Lloc de realitazció dels cursos: per determinar

Avaluació

L'avaluació dels cursos dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 és final. La informació específica de com se
superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català [ 

 (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat dehttps://www.cifalc.cat/certificats-de-catala/ ]

Catalunya.

Certificats oficials de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de
Catalunya)

Certificats oficials de la CIFALC Equivalències amb el MECR

Inicial A1

Bàsic A2

Elemental B1

Intermedi B2

Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigadorC1

Superior C2

Llenguatge jurídic català -

L'avaluació del curs de català administratiu és final i s'obtindrà un certificat d'aprofitament.
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Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials [ 

./sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/ ]

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

 

 


