LLEIDA
De l’1 al 26 de juliol de 2022

LLENGÜES A L’ESTIU
CERTIFICA EL TEU NIVELL DE CATALÀ
INICIA’T EN L’ESTUDI DE L’ITALIÀ O EL FRANCÈS
DESCOBREIX LA LLENGUA I LA CULTURA XINESES
Cursos per aprendre llengües adreçats tant a estudiants i personal de la UdL com a persones externes que vulguin aprendre, consolidar i
acreditar els coneixements de:
o
o
o
o

Català: C2
Francès: A1
Italià: A1
Introducció a la llengua i la cultura xineses

IMPORTANT
• Els certificats dels cursos de llengües són reconeguts pel Departament d’Educació com a cursos de formació del professorat.
• Lloc de realització dels cursos: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Patrocinen:

CURSOS

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

33G2. Català C2
Metodologia: presencial
Durada: 80 hores
Dates i horari: de l’1 al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de 8 a 13.30 h  (amb una pausa de 30 minuts).
Preu: 244 € UdL / 333,60 € externs UdL
Avaluació: el preu del curs inclou els drets de l’examen CLUC (certificat homologat al de la Generalitat de Catalunya). Data de l’examen: 25 i 26 de juliol.

Organització acadèmica: Institut de Llengües de la UdL

Per accedir al curs del nivell C2 de català cal acreditar el nivell anterior presentant un certificat reconegut en el moment de fer la matrícula o bé fent una
prova de nivell.
En cas de necessitar fer prova de nivell, poseu-vos en contacte amb il.escola@udl.cat per demanar cita.
Per obtenir informació i sol·licitar el reconeixement del nivell C1 de català per escolaritat reglada no universitària, podeu fer el tràmit a través de la pàgina
web del Departament d’Educació.
Clicant en aquest altre enllaç podeu consultar l’equivalència de títols de l’ensenyament reglat.
34G2. Francès A1
Metodologia: presencial
Durada: 100 hores (75 h de classe distribuïdes en 15 sessions de 5 hores i 25 h de feina autònoma).
Dates i horari: del 4 al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h (amb una pausa de 30 minuts).
Preu: 264 € UdL / 376 € externs UdL
Avaluació: el curs inclou un examen final amb la superació del qual s’obté un certificat propi de la UdL vàlid per acreditar els coneixements de llengües en
l’àmbit de les universitats catalanes i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
35G2. Italià A1
Metodologia: presencial
Durada: 60 hores (15 sessions de 4 hores)
Dates i horari: del 4 al 22 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h (amb una pausa de 30 minuts).
Preu: 183 € UdL / 250,20 € externs UdL
Avaluació: el curs inclou un examen final amb la superació del qual s’obté un certificat propi de la UdL vàlid per acreditar els coneixements de llengües en
l’àmbit de les universitats catalanes i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
36G2. Introducció a la Llengua i la Cultura Xineses
Metodologia: presencial
Durada: 30 hores (10 sessions de 3 hores)
Dates i horari: del 4 al 15 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h (amb una pausa de 30 minuts).
Preu: 91,5 € UdL / 125,10 € externs UdL
Avaluació: el curs inclou una prova d’assoliment de continguts que dona dret a un certificat d’aprofitament.
*Els cursos presencials podrien passar al format en línia si les circumstàncies sanitàries ho requerissin.

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.
Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Més informació de cada curs al web de Llengües a l’Estiu

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

