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

Primer semestre

Oferta de cursos 1r semestre

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

Cursos presencials.

CURS DATES HORARI

A1 (50 h) 03/10/22-16/01/23dilluns i dimecres, 15-17 h

A2 (50 h) GRUP A 04/10/22-19/01/23dimarts i dijous, 15-17 h

A2 (50 h) GRUP B 04/10/22-19/01/23dimarts i dijous, 17-19 h

B1 (70 h) 05/10/22-16/01/23dilluns i dimecres, 17-20 h

B2 (70 h) [ANUL·LAT]04/10/22-17/01/23dimarts i dijous, 17-20 h

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 (50 h)
UdL: 152,20 € / Extern UdL: 208,50 €
Erasmus Mundus: gratis
Erasmus i Mobilitat UdL: 38,12 €

A2 (50 h)
UdL: 152,20 € / Extern UdL: 208,50 €
Erasmus Mundus: gratis
Erasmus i Mobilitat UdL: 38,12 €

B1 (70 h)
UdL: 213,50 € / Extern UdL: 291,90 €
Erasmus Mundus: gratis
Erasmus i Mobilitat UdL: 53,37 €

B2 (70 h)
UdL: 213,50 € / Extern UdL: 291,90 €
Erasmus Mundus: gratis
Erasmus i Mobilitat UdL: 53,37 €

Nivell A1: el personal de la UdL (PAS i PDI) hi tenen accés gratuït.

El preu del curs inclou les taxes de l’examen final.
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Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de
cursos per al personal [ 

./export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/.galleries/docs/galeria_doc/Escola-didiomes/Preus-cursos.pdf ]

Característiques dels cursos

Curs amb enfocament comunicatiu. A partir del llibre de text, la seva plataforma específica, i d’altres
recursos, es practicaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió oral i
escrita) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació. Es potenciarà la participació activa de
l’alumnat per tal de practicar les estructures apreses.

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/secretaria/inscripcio/ ]

Materials

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

Castellà A1 

Aula Plus 1. Libro del alumno. Difusión. ISBN 9788418032196

Castellà A2 

Aula Plus 2. Libro del alumno. Difusión. ISBN 9788418032219

Castellà B1 

Aula internacional Plus 3. Libro del alumno. Difusión. ISBN 9788418032226

Castellà B2 

Aula internacional Plus 5. Libro del alumno. Difusión. ISBN 9788418224898

Aules

CURS HORARI AULA*

A1 (50 h) dilluns i dimecres, 15-17 hRectorat 2.16 i 1.32B

A2 (50 h) GRUP Adimarts i dijous, 15-17 h Rectorat 1.32B

A2 (50 h) GRUP Bdimarts i dijous, 17-19 h Rectorat 1.32B

B1 (70 h) dilluns i dimecres, 17-20 hRectorat 1.33A

B2 (70 h) dimarts i dijous, 17-20 h [ANUL·LAT] 

*Aules per determinar

Lloc de realització dels cursos: Cappont i Rectorat
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Avaluació

L'avaluació de tots els cursos és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del
curs) i l'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació.
Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit
de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats DELE 
(Diplomas de español como lengua extranjera), reconeguts internacionalment. Consulteu la informació
sobre els .exàmens acreditatius oficials [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/castella/ ]

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


