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 Nivell Horari Dates ECTS Preu 

Anglès   A2 fins a C2.2 
De dilluns a divendres de 
09:00 a 13:00 + tutories 

28/06/2021 – 
24/07/2021 

10 1.045 € 1 / 980 € 2,3,4 

Català   

B2 i C1 
Dilluns, dimecres i 
divendres de 09:00 a 12:00 

28/06/2021 – 
23/07/2021 

28/06/2021 – 
23/07/2021 

3,5 350 € 1 / 315 € 2 / 
285 € 3 / gratuït 4 

C2 
Dilluns, dimecres i 
divendres de 15:30 a 18:30 

4 
400 € 1 / 360 € 2 / 
320 €  3 / gratuït 4 

 
Nova 

gramàtica 
Dilluns, dimecres i 
divendres d’11:30 a 13:30 

28/06/2021 – 
07/07/2021 

1 
100 € 1 / 90 € 2 / 
80 €  3 / gratuït 4 

Espanyol 
Ortografía y 

gramática: 
ponte al día 

De dilluns a divendres de 
15:00 a 17:00 

28/06/2021 – 
09/07/2021 

2 
200 € 1 / 180 € 2 / 
160 €  3 / gratuït 4 

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. 

Cursos  
d’idiomes  
d’estiu 
 
 

Servei de Llengües 
Universitat Abat Oliba CEU  
Bellesguard, 30  
08022 Barcelona 
llengues@uao.es 
http://www.uaoceu.cat/llengues  
Demana hora 

Clica aquí per inscriure-t’hi fins al 14 de juny. 

en línia 
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Anglès    
Acredita el nivell d’anglès amb els cursos d’estiu de la UAO 
CEU. Podràs pujar de nivell i fer preparació específica per 
a l’examen IELTS, que està inclòs en el preu.  
 
Els cursos s’ofereixen en línia i combinen les sessions 
síncrones (per Teams) amb treball tutoritzat, també en 
línia. Les hores del curs es distribueixen de la manera 
següent: 

 60 hores d’anglès general 
 20 hores de preparació de l’examen IELTS 
 10 hores de tutories per grup per fer pràctica oral 

(una tarda cada setmana) 
 
A més, el curs inclou l’accés a la plataforma MyEnglishLab, 
en què es fa el treball en línia tutoritzat. 

Puc demanar un ajut?  

Recorda que pots demanar els ajuts PARLA3 per als cursos 
d’anglès del Servei de Llengües, que concedeixen fins a 350 €. 
Informa-te’n al Servei de Llengües!  

 

El teu nivell d’anglès, amb reconeixement 
internacional 

L'examen IELTS és un certificat en què confien organitzacions 
de tot el món i és un dels certificats més reconeguts per accedir a 
estudis universitaris a l'estranger. Tots els nostres cursos 
l'inclouen a final de curs, la qual cosa et permetrà obtenir un 
mapa de la teva evolució personal any rere any. L’examen es farà 
presencialment el dissabte 24 de juliol a la Universitat.  

Català 
Els cursos d’estiu de català són en línia i combinen 
sessions síncrones (per Teams) amb treball tutoritzat a 
través de la plataforma Aula Mestra.  
 

Nivell intermedi (B2) 
Quan parles en català et falten paraules? Tens dubtes o de 
vegades no et sents gaire segur? Aquest és el teu curs! 
 
Certificats que es poden obtenir en acabar el curs: 

 certificat d’assistència 
 certificat d’aprofitament 

(no inclou l’examen oficial CLUC de català) 
 

Nivell de suficiència (C1) 

Fa temps que tens pensat millorar els teus coneixements 
de català i encara no ho has fet? Aprofita l’estiu i llança’t a 
la piscina amb aquest curs! 
 
Certificats que es poden obtenir en acabar el curs: 

 certificat d’assistència 
 certificat d’aprofitament 

(no inclou l’examen oficial CLUC de català) 

 

Nivell superior (C2) 
Tens el C1 (l’anterior nivell C) de català però vols aprofundir 
més en els teus coneixements i obtenir el certificat de nivell 
més elevat de llengua catalana? Aquest és el teu curs! A més, 
ara, les despeses d’examen hi estan incloses. 

Certificats que es poden obtenir en acabar el curs: 

 certificat d’assistència 
 certificat d’aprofitament 
 certificat oficial CLUC (si s’aprova l’examen) 

 
L’examen CLUC es farà el dimarts 27 de juliol 
presencialment a la UAO CEU.  

 

Cursos tutoritzats de Parla.cat 
Vols fer un curs de català totalment virtual amb el suport 
d’un tutor o tutora? Posa’t en contacte amb nosaltres i te’n 
donarem més detalls. 

 

Nova “Gramàtica”: els canvis de la GIEC 
Tens pendent llegir-te la Gramàtica catalana que l’Institut 
d’Estudis Catalans va publicar el 2016? No pateixis: te’n 
fem un resum.  
 
Aquest curs curt repassa els canvis principals que la nova 
Gramàtica fa a la normativa de la llengua catalana. Els 
continguts s’hi treballen amb un enfocament molt pràctic 
a través d’exercicis i exemples, i de fitxes resum.  
 
No cal un nivell mínim de català per fer el curs, però es 
recomana haver assolit el nivell C1.  
 

Espanyol   

Aquest estiu t’oferim un curs per refrescar conceptes i 
actualitzar els teus coneixements d’ortografia i gramàtica 
espanyoles. Està obert tant a la comunitat universitària de la 
UAO CEU com a persones externes.  
 

Ortografía y gramática española:  
ponte al día 

Estàs al dia de les revisions de l’ortografia i la gramàtica que la 
RAE va fer el 2010 i el 2011? No recordes els accents que van 
desaparèixer? Dubtes de si escriure sólo o solo? Què diem: 
debes de o debes?  
 
Si aquests dubtes no els tens clars, aquest curs t’ajudarà a 
trobar-hi la solució i, també, et servirà per refrescar els canvis 
més importants perquè els puguis incorporar als teus textos. 

Els curs és en línia i combina sessions síncrones (per Teams) 
amb treball tutoritzat. 
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