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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

Agenda

 

Convocatòria d'exàmens de català de la CIFALC
El dissabte 9 de febrer es fan els exàmens de català dels nivells B2, C1, C1 PDI i C2 de la CIFALC [ 

.http://www.cifalc.cat/ ]

B2
C1
C1 per a PDI
C2
Llenguatge jurídic català

Trobareu tola la informació sobre els terminis d'inscripció, destinataris, lliurament de certificats... a la web de l'
.Institut de Llengües [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/catala/ ]

La propera convocatòria ja serà el 8 de juny de 2019.

 

 

 

Convocatòries d'exàmens per obtindre els
Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera
(DELE) (febrer, maig, octubre i novembre de
2019)
La Universitat de Lleida organitza les proves de le convocatòries de  (només A2), (tots els nivells)  febrer maig ,

(A2, B1 i B2) i  (tots els nivells) dels DELE de l'Instituto Cervantes.octubre novembre

http://www.udl.cat/
http://www.cifalc.cat/
http://www.cifalc.cat/
http://www.cifalc.cat/
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Informació sobre les convocatòries
A la pàgina web de l'Institut de Llengües [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/dele/ ]

Inscripció
En línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es [ https://examenes.cervantes.es/ ]

Informació dels exàmens
Al  de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a lesportal DELE [ http://diplomas.cervantes.es/ ]

proves (característiques, models, etc.).

 

 

Celebració de l'Any Nou Xinès a la UdL (22 de
febrer de 2019)
Enguany celebrem de nou, ja vam fer-ho l'any passat, l'Any Nou Xinès. Tot i que, pròpiament dit, el dia que
comença l'any per als xinesos és el 5 de febrer, a la UdL ho celebrarem amb un seguit d'actes el proper 22 de
febrer de 2019.

Programa d'actes

17 h Presentació institucional, a càrrec de la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, Astrid
Ballesta, i la d'Estudiants, Neus Vila, de la UdL, de Joan Julià de la Càtedra d'Estudis Asiàtics de la UdL i un
representant de l'Institut Confuci de Barcelona.

17.45 h Conferència a càrrec del professor Manel Ollé (UPF): “El cicle festiu xinès: rituals, menjars i tradicions”.

https://examenes.cervantes.es/
http://diplomas.cervantes.es/
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18.30 h Visita guiada de l’exposició: “L'àlbum Frandon: fotografies de Juan Mencarini en el Fuzhou de 1890”, a
càrrec de Xavier Ortells, comissari de l’exposició. Exposició cedida per l'Institut Confuci de Barcelona. [ 
https://www.confuciobarcelona.cat/ ]

19.30 h Inici de tallers oberts al públic: taller de cal·ligrafia, paper retallat, etc.

20.30 h Cloenda: cançons tradicionals xineses.

Tots els actes són oberts al públic.

Lloc de l'acte i de l'exposició: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, campus de Cappont, carrer
Jaume II, 67.

 

 

Propera convocatòria de la prova de CCSE
(Coneixements Constitucionals i Socioculturals
d'Espanya) (28 de febrer de 2019)
L'Institut de Llengües és centre examinador de la prova CCSE (Coneixements Constitucionals i Socioculturals
d'Espanya).
 
Convocatòries 2019:

Febrer (28/2/2019)
Març (28/3/2019)
Abril (25/4/2019)
Maig (30/5/2019)
Juny (27/6/2019)
Setembre (26/9/2019)
Octubre (31/10/2019)
Novembre (28/11/2019)

Trobareu tota la informació a la web de l'Institut de Llengües [ 

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

La inscripció es fa en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es [ http://examenes.cervantes.es/ ]

 

 

https://www.confuciobarcelona.cat/
https://www.confuciobarcelona.cat/
http://examenes.cervantes.es/
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Convocatòria de l'examen multinivell TOEFL
d'anglès  (8 de març de 2019)
L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa.
TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per
accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les
capacitats lingüístiques dels examinands.

Més informació:

- web de l'Institut de Llengües [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/angles/ ]

- web TOEFL [ https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about ]

 

Representació de l'obra de teatre en francès Le

de MolièreMalade Imaginaire 

(12 de març de 2019)
Com cada any, la companyia  ens presenta unaLa Bohème Théâtre [ https://www.facebook.com/labohemetheatre ]

obra de teatre en francès per a l'estudiantat de l'Escola d'Idiomes de la UdL. En aquesta ocasió l'obra és Le
 de Molière.Malade Imaginaire

L'organització va a càrrec de l'Institut de Llengües en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida.

Aquesta representació està oberta als alumnes de l'Escola d'Idiomes de la UdL, als de l'Escola Oficial d'Idiomes
de Lleida, a tota la comunitat universitària i a persones externes a la UdL.

Lloc: Teatre de l'Escorxador.

Hora: 19 h.

Preu: per determinar

 

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about
https://www.facebook.com/labohemetheatre
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Actes de celebració de Sant Jordi a la UdL (abril
2019)
Durant la setmana de Sant Jordi, l'Institut de Llengües organitza un concert amb el grup , que oferiràGiancaldo
un repertori de cançons italianes de tota la vida. El grup  ens interpretarà peces com , Giancaldo Azzurro 50mila

, ,  o , entre altres.lacrime Città vuota Bella ciao Sapore di sale

La música pot ser una bona eina per practicar idiomes. En aquest cas, per iniciar-se o per endinsar-se en la
llengua italiana.

El concert serà gratuït i obert a tothom.

Properament comunicarem el dia, l'hora i el lloc de l'acte.

 

 

 

   

Convocatòria d'exàmens per lliure d'anglès
(maig, juny i juliol de 2019)
B1 i B2 d'anglès CertACLES

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CertACLES i des del desembre de
2018 l'acreditació del nivell B2.

L'examen de nivell B1 i nivell B2 CertACLES que ofereix l'Institut de Llengües avalua les quatre destreses
lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d' .ACLES [ http://www.acles.es/ ]

Properes convocatòries d'exàmens de nivell B1 i B2 el curs 2018-2019:

Convocatòria de maig 2019:

B1 prova escrita: 29 de maig, 15.00 (prova oral per determinar; es concretarà mitjançant correu: 
electrònic)

B2: prova escrita: 28 de maig, 15.00 (prova oral per determinar; es concretarà mitjançant correu
electrònic)

Matrícula  del 29 d'abril al 10 de maig de 2019:

http://www.acles.es/
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Convocatòria de juliol 2019:

B1 prova escrita: 24 de juliol: 

B2: prova escrita: 24 de juliol

Matrícula  del 25 de juny al 5 de juliol de 2019:

 

Examen multinivell TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de
llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat
Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.

Propera convocatòria d'exàmens el curs 2018-2019: 27 i 28 de juny de 2019

Matrícula del 3 al 10 de juny de 2019: 

 

Trobareu més informació dels exàmens per lliure d'anglès a la web de l'Institut de Llengües [ 

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

 


