
PATROCINA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

LLENGÜES A L’ESTIU
Del 30 de juny al 25 de juliol de 2014

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ 
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament 
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs  Titulació  

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs  Titulació  

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 

 Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re-
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat 
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar 
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de 
places:

CODI TÍTOL
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits  A

Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014* A x 0,70 B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014* A x 0,80 C

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

LLENGÜES A L’ESTIU
Del 30 de juny al 25 de juliol
Lleida

Refresca i aprofundeix  els coneixements d’anglès 
Inicia’t en l’aprenentatge del francès, l’italià, l’alemany, el xinès i el 
rus
Aprèn llengües per fer una estada acadèmica, professional i 
turística a l’estranger
Prepara’t per al curs que ve

Un any més, la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida ofereix cur-
sos per aprendre llengües. Els cursos, que s’organitzen conjuntament 
amb l’Institut de Llengües de la Universitat, s’adrecen tant a estudiants 
i personal de la UdL com a persones externes que vulguin iniciar-se en 
l’aprenentatge del francès, l’italià, l’alemany, el xinès i el rus o bé millorar 
els coneixements de l’anglès. 

Entenent que l’aprenentatge de llengües és indispensable per a la co-
municació acadèmica, professional i social, aquests cursos tenen com 
a objectiu aprendre llengües, d’acord amb el nivell corresponent, amb la 
finalitat també d’adquirir les eines lingüístiques per fer una estada acadè-
mica, professional o turística a l’estranger. Per aquest motiu, es recoma-
nen especialment als estudiants que han de fer una estada Erasmus en el 
futur i, per extensió, a totes les persones en situacions similars. Igualment, 
també poden servir per a aquelles persones que volen presentar-se a un 
examen lliure i necessiten refrescar o aprofundir els seus coneixements.

Els cursos d’anglès, francès, italià i alemany tenen una durada de 80 ho-
res i es duran a terme del 30 de juny al 25 de juliol al matí. Les persones 
que assisteixin com a mínim al 80% de les classes obtindran un certificat 
d’assistència. L’últim dia del curs es realitzarà un test per saber el nivell 
assolit de l’alumnat, el resultat del qual servirà com a via d’accés als cur-
sos regulars de l’Institut de Llengües de la UdL.

Els cursos de xinès i rus tenen una durada de 40 hores i tenen una relació 
de continuïtat amb els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida. 
En aquests cursos hi haurà avaluació continuada i s’expediran certificats 
d’aprofitament a l’alumnat que superi l’avaluació prevista, sempre que 
assisteixi com a mínim al 80% de les classes.

Per accedir als cursos, excepte per als cursos inicials (nivell A1), cal acre-
ditar el nivell anterior presentant un certificat reconegut o fent una prova 
de nivell.

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

Els estudiants Erasmus 2014-15 podran demanar el retorn d’una part de 
l’import de la matrícula (150,00 €) a l’Oficina de Relacions Internacionals 
de la Universitat de Lleida (Tel. 973 003 530, A/e: ori@int.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

CURSOS                                                                                       

45G4 Anglès a l’Estiu, A2
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari:  Del 30 de juny al 25 de juliol de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

46G4 Anglès a l’Estiu, B1 
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

47G4 Anglès a l’Estiu, B2.1
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

48G4 Anglès a l’Estiu, B2.2
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

49G4 Francès a l’Estiu, A1
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

50G4 Italià a l’Estiu, A1
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

51G4 Alemany a l’Estiu, A1
 Hores lectives: 80 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 

9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h
 Preu: 316,24€ estudiantat UdL / 360€ la resta

52G2 Xinès a l’Estiu, Introducció 1 (Mòdul 1)
 Hores lectives: 40 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 30 de juny a l’11 de juliol, de dilluns a divendres, 

de 9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h 
 (el mòdul 2 es farà a l’EOI Lleida del 14 al 25 de juliol al matí)
 Preu: 158,12 estudiantat UdL / 180€ la resta

53G4 Rus a l’Estiu, Introducció 1 (Mòdul 2)
 Hores lectives: 40 hores  Places: 20
 Dates i horari: Del 14 al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 9.30 a 

11.30 i de 12 a 14 h
 (el mòdul 1 es farà a l’EOI Lleida del 30 de juny a l’11 de juliol al matí)
 Preu: 158,12€ estudiantat UdL / 180€ la resta

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

Consulteu la informació i matrícula del segon mòdul de xinès 
i del primer de rus a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida 


