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ANGLÈS

CATALÀ

La UAO CEU t’ofereix cursos d’anglès Premium English de tots els nivells (d’A2 a C2.2) en col·laboració
amb International House Barcelona. Tots els cursos inclouen un dels exàmens amb més reconeixement
internacional: l’IELTS. Amb aquest examen de final de curs podràs obtenir un certificat oficial
reconegut per universitats, empreses i organismes públics de tot el món.

Els cursos de català del Servei de Llengües estan oberts tant a la comunitat universitària de la UAO CEU
com a alumnes externs. Amb els nostres cursos pots acreditar el qualsevol nivell de manera oficial amb
l’examen CLUC. A més, les despeses d’examen s’inclouen en el preu del curs.

Per començar el curs d’anglès, necessitem saber quin nivell d’anglès tens. Hi ha dues maneres de fer-ho:

pots fer una prova de nivell d’International House Barcelona;

pots presentar un certificat d’un curs d’anglès que hagis fet en un centre reconegut (la UAO CEU,
una escola de llengües d’una altra universitat, l'Escola Oficial d'Idiomes, IH Barcelona o l’IOC).
Pots inscriure-t’hi fins al 20 de setembre a través del CampusNet. Ves a Secretaria> Inscripció cursos
d’anglès, tria el nivell del curs i adjunta una còpia de la prova de nivell o del certificat oficial.
Un cop t’hi hagis inscrit, rebràs una confirmació. Llavors, quan s’hagi tancat el període d’inscripció,
podràs fer el pagament a Gestió Acadèmica, que ha d’estar fet abans de començar les classes.
Recorda que pots demanar els ajuts PARLA3 per als cursos d’anglès anuals, que
concedeixen fins a 350 €. Informa-te’n al Servei de Llengües!

FRANCÈS
La UAO CEU té un conveni amb l’Institut français Barcelona perquè els
estudiants de la Universitat puguin accedir a tota l’oferta de cursos amb un
descompte especial. Aprofita’l per millorar el francès a la institució de referència
a Barcelona. L’Institut français també organitza un gran nombre d’activitats
culturals durant l’any a les quals pots participar.

ALEMANY
El Goethe-Institut Barcelona ofereix un 15 % de descompte als alumnes de la
UAO CEU per als cursos de tots els nivells i per als exàmens oficials. Aprofita
aquest conveni entre la UAO CEU i el Goethe-Institut per descobrir la llengua
alemanya o per millorar-la. El Goethe-Institut, a més, té un programa cultural
molt extens que inclou conferències, exposicions, concerts i un cicle de cinema;
no te’l perdis!

ITALIÀ
L’Istituto Italiano di Cultura ofereix cursos d’italià de tots els nivells i és seu
d’exàmens oficials. Els alumnes de la UAO CEU, gràcies al conveni de la
Universitat amb aquesta institució, tenen disponible un 10 % de descompte en
tots els cursos. Descobreix la llengua italiana i endinsa’t en la cultura amb l’ampli
programa cultural que l’Istituto et posa a l’abast.

*

Per matricular-te de tercer de grau o de quart de doble grau, has d’acreditar el nivell B2.2 d’una
llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià). A més, si el teu grau té assignatures en
anglès, has d’acreditar el nivell B2.2 d’anglès. Al Servei de Llengües et podem dissenyar un itinerari
perquè arribis a complir aquest requisit dins dels terminis establerts per la UAO CEU.

Per tant, si vols refrescar els teus coneixements de català o ampliar-los, et pots inscriure als cursos a
través de la pàgina web de Llengües abans del 13 de setembre.

ESPANYOL (ELE)
Oferim cursos de nivells inicials d’espanyol per a estrangers per als alumnes internacionals que fan un
programa d’intercanvi a la UAO CEU. Per inscriure-t’hi, només cal que facis la prova de nivell que
s’organitza durant la Welcome Session a l’inici de cada semestre. Segons el resultat obtingut, accediràs
al curs del nivell corresponent.
El programa del curs també inclou activitats culturals, com ara sortides i visites per la ciutat de
Barcelona.

Oferta de cursos
Nivell

Horari

Dates

ANGLÈS (en col·laboració amb International House Barcelona)
Dilluns i dimecres de 14:00 a
30/09/2019 – 06/05/2020
16:00
Dimarts i dijous de 14:00 a
A2 fins a C2.2
01/10/2019 – 07/05/2020
16:00
Divendres de 09:00 a 13:00 o de
27/09/2019 – 08/05/2019
14:00 a 18:00

Crèdits

Preu

10

980 € 1
1.045 € 2

CATALÀ
A2 i B1

Dimarts i dijous de 14:00 a 16:00

17/09/2019 – 19/12/2019
04/02/2020 – 14/05/2020

6

gratuït 3
600 € 2

B2, C1 i C2

Dissabte de 09:00 a 13:00

05/10/2019 – 13/06/2020

8

640 € 3
800 € 2

Dilluns i dimecres de 13:30 a
15:30

16/09/2019 – 18/12/2019
29/01/2020 – 13/05/2020

6

gratuït 3
600 € 2

ESPANYOL
A1, A2 i B1
ALEMANY
A2 fins a C2.2

Consulta’n tota l’oferta a la pàgina web del Goethe-Institut Barcelona.

FRANCÈS
A2 fins a C2.2

Consulta’n tota l’oferta a la pàgina web de l’Institut français Barcelona.

ITALIÀ
A2 fins a C2.2

Consulta’n tota l’oferta a la pàgina web de l’Istituto Italiano di Cultura. Barcellona.

1

Preu per als alumnes de la UAO CEU.

2

Preu per a alumnes externs.

3

Preu per als alumnes UAO CEU, alumnes internacionals, PDI i PAS.

