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Cursos de xinès 2022-2023
Oferta de cursos
Anual
Xinès 1 (120 h) [ANUL·LAT]
Primer semestre
Introducció a la llengua i la cultura xineses (30 h) [ANUL·LAT]

Curs anual: nivell 1 [ANUL·LAT]
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Inscripció als cursos a través de l’Institut de Llengües. 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/ ].
NIVELL
Xinès 1
DATES I HORARI
04/10/22-30/05/23, dimarts i divendres, 16-18 h
CARACTERÍSTIQUES
Curs presencial.
DURADA
120 h
PREU
UdL: 366 € / Externs UdL: 500,40 €
El preu del curs inclou les taxes de l'examen HSK1.
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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 ].
DESTINATARIS
Curs obert a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.
LLOC
Lleida, campus i aula per determinar (el campus on es realitzarà la sessió presencial dependrà de la
disponibilitat d'espais).
MATERIALS
Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
AVALUACIÓ:
L'avaluació del curs és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i
l'Institut de Llengües expedeix el certificat corresponent un cop superada aquesta avaluació. Aquest
certificat és propi de la UdL i és vàlid 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 en l'organització les convocatòries d'exàmens oficials per
obtindre els certificats de xinès HSK i YCT, reconeguts internacionalment, d'acord amb el conveni de
col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Institut Confuci de Barcelona. Consulteu la informació sobre
els exàmens acreditatius oficials [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acreditacio/examens/xines/ ].
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.

Curs d'introducció a la llengua i la cultura xineses [ANUL·LAT]
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Inscripció als cursos a través de l’Institut de Llengües. 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/ ].
NIVELL
Introducció
DATES I HORARI
07/10/22-03/02/23, divendres, 18-20 h
CARACTERÍSTIQUES
Curs presencial.
DURADA
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30 h
PREU
UdL: 91,50 € / Externs UdL: 125,10 €
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 ].
DESTINATARIS
Curs obert a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.
MATERIALS
Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
AVALUACIÓ:
El curs inclou una prova d'assoliment de continguts que dona dret a un certificat d'aprofitament.
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