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Formació amb autoaprenentatge
Cursos amb la plataforma Dexway (A1-C1)
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Inscripció a la formació a través de la web l’Institut de Llengües. Consulteu en l'apartat següent les dates
previstes per a l'inici de la formació, que s'aniran actualitzant durant tot el curs acadèmic. Consulteu l’apartat
preinscripció i matriculació [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/cursos/inscripcio/ ].
Durada de la formació: 12 mesos. Pròximes dates d’inici d’accés a la plataforma:
Data de pagament de la matrículaAccés a la plataforma
Fins al 26/01/2022 (inclòs)
31/01/2022
Les dades per accedir a la plataforma s'enviaran per correu electrònic.
CARACTERÍSTIQUES
Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway [ https://www.dexway.com/es/ ] a través d’un enfocament
comunicatiu.
Aprenentatge autònom sense tutorització.
Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un
període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint-hi l’usuari i contrasenya propis.
No es necessita cap prova de nivell per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell
acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola
d’Idiomes (il.escola@udl.cat [ mailto:il.escola@udl.cat ]) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats.
Les proves de nivell són presencials.
Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.
HORES DE DEDICACIÓ
Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100
hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell.
PREU
UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €
DESTINATARIS
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Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL
AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ
Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet
obtenir cap acreditació final oficial.
Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials Goethe A1, A2 i
B1 que ofereixen l’Institut de Llengües i el Goethe-Institut de Barcelona en convocatòria lliure, o bé amb
altres exàmens oficials.
Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/alemany/ ].
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