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Cursos d'alemany 2022-2023
Oferta de cursos
Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.
Cursos presencials.
CURS
DATES
HORARI
A1 (120 h) [ANUL·LAT]03/10/22-31/05/23dilluns i dimecres, 15-17 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 (120 h)UdL: 366 € / Extern UdL: 500,40 €

Característiques dels cursos
Curs presencial amb enfocament comunicatiu. Durant les sessions de classe es potencia la interacció i la
participació de l’alumnat per tal de practicar les estructures apreses.

Requisits i matrícula
Consulteu la informació de requisits [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/cursos/requisits/ ] i 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.
Alemany A1
Llibre de text: Studio 21 A1. Das Deutschbuch. Cornelsen. ISBN 9783065205269
Llibre d’exercicis: Studio 21 A1. Intensivtraining. Cornelsen. ISBN 9783065205702
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Aules
CURS
HORARI
AULA*
A1 (120 h)dilluns i dimecres, 15-17 hAULA
*Aules per determinar
Lloc de realització dels cursos: campus de Cappont

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 col·labora amb l'Institut Goethe de Barcelona en l'organització de
convocatòries d'exàmens oficials d'alemany [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/alemany/ ].
IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.
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