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NIVELL Data examen oral Data examen escrit Resultats Revisió 

A2 1 de febrer, de 16 a 19 h orals, Cappont, Edifici Centre de Cultures, 
0.18 

1 de febrer de 15 a 16 h,  Cappont, 
Edifici Centre de Cultures, 0.18 

6 de febrer 6 de febrer, 16 h, 
Institut de Llengües, 
0.13 

B2 8 de febrer, a la tarda, segons l’horari triat, Cappont, Facultat de 
Dret, Economia i Turisme, 0.34 

10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont, 
Edifici Polivalent, 3.03 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 

C1 30 de gener,  a la tarda, segons l’horari triat,   Cappont,  Edifici 
Centre de Cultures, aula de preparació, 0.16 
 

10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont,  
Edifici Polivalent, 3.10 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 

C1 PDI  
(curs C1 1r Q) 

30 de gener, a la tarda, segons l’horari triat,  Cappont,  Edifici 
Centre de Cultures, aula de preparació, 0.16 
 

10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont,  
Edifici Polivalent, 3.10 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 

C2 -C2 semipresencial de dimecres, segons l’horari triat. 
9 de febrer, a la tarda,  Cappont,  Edifici Centre de Cultures, aula 
de preparació, 0.12 
 
-C2 semipresencial de dijous, segons l’horari triat. 
9 de febrer, al matí,  Cappont, edifici Polivalent, aula de 
preparació, 2.01 
 

10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont,  
Edifici Polivalent, 3.01 i 3.02 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 

ALUMNES 
D’ALTRES 
NIVELLS I 
D’ALTRES 
CONVOCATÒRIES 
i C1 PDI (per 
lliure) 

Els exàmens orals es realitzaran entre el 30 de gener i el 8 de 
febrer. Es comunicarà, dia, hora i lloc un cop finalitzi la matrícula. 
 

10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont,  
Edifici Polivalent, segons el nivell 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 

Català jurídic  10 de febrer,  a les 8.30 h, Cappont, 
Edifici Polivalent, 2.11 

12 de març 16 de març, de 10 a 13 
h, aula 0.12, Institut de 
Llengües 
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Matriculació: 

-Curs B2 del primer quadrimestre 
-PDI que es vulgui matricular al nivell de suficiència per al PDI per lliure 
-Alumnat de cursos de la resta de nivells de convocatòries anteriors (no presentats o suspesos) 
 
Termini: del 22 al 26 de gener de 2018, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de dilluns a dijous, de 15.30 a 17.30 h.  
Procediment: matrícula presencial a la Secretaria de l’Institut de Llengües. 
En el cas del PDI, cal que telefoni a la Secretaria de l’Institut de Llengües, 973003542, en el mateix període establert. 
 
 
Preu:  

-UdL: 50 €  
El PAS i el PDI poden gaudir d’una subvenció total dels drets d’examen fins a dos convocatòries,  d’acord amb les mesures del pla de promoció de la Universitat per a 
l’acreditació i la formació lingüístiques dels seus treballadors. Els membres del PAS han de sol·licitar-ho a la Secció de Formació, Integració i Ajuts  Socials del Servei de 
Personal, i quan en tinguin l’autorització es podran adreçar a l’Institut de Llengües. 

 
-Externs a la UdL: 75 €  
-PDI que faci l’examen de suficiència per al PDI: gratuït 
 
NOTA: L’alumnat dels nivells A2, C1, C2 i jurídic del 1r quadrimestre no ha de fer la matrícula per als exàmens, perquè els drets d’examen eren inclosos en el preu del curs. 
L’alumnat s’apuntarà a classe per fer l’examen oral. 
 

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. 

 

 

 
 


