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Com cada any, el Servei de Llengües ofereix cursos intensius 
d’estiu de català tant per a la comunitat universitària de la UAO 
CEU com per a persones externes. Per tant, si vols refrescar els 
teus coneixements de català o ampliar-los, et pots inscriure als 
cursos següents: 

 

Curs d’estiu de català: 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! 

 Dates: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017 

 Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h 

 Durada: 90 hores totals: 

o 36 hores presencials 

o 50 hores estimades en la realització de treballs 

 Nivell de coneixements de català requerit: cap 

 Certif icats que es poden obtenir en acabar el curs: 

o certif icat d’assistència 

o certif icat d’aprofitament 

 Nombre de crèdits: 3,5 

 Preu del curs: persones externes = 350€; alumnes UAO CEU = 280€; 

PAS i PDI de la UAO CEU = gratuït 

Curs d’estiu 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! 

 Dates: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017 

 Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h 

 Durada: 90 hores totals: 

o 36 hores presencials 

o 50 hores estimades en la realització de treballs 

 Nivell requerit: B2 

 Certif icats que es poden obtenir en acabar el curs: 

o certif icat d’assistència 

o certif icat d’aprofitament 

 Nombre de crèdits: 3,5 

 Preu del curs: persones externes = 350€; alumnes UAO CEU = 280€; 

PAS i PDI de la UAO CEU = gratuït (aquest curs no inclou l’examen 

oficial CLUC de català) 

 

Curs d’estiu de català: nivell superior [C2] 
  
Tens el C1 (l’anterior nivell C) de català però vols aprofundir més en els teus 
coneixements de català i obtenir el certificat de nivell més elevat de llengua 
catalana? Aquest és el teu curs! A més, ara, les despeses d’examen s’inclouen 
en el preu del curs! 

 Dates: del 26 de juny al 21 de juliol de 2017 

 Classes presencials: dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 18.30 h 

 Durada: 90 hores totals: 

o 36 hores presencials 

o 50 hores estimades en la realització de treballs 

o 4 hores d’avaluació (examen oficial CLUC de català) 

 Nivell requerit: C1 

 Certif icats que es poden obtenir en acabar el curs: 

o certif icat d’assistència 

o certif icat d’aprofitament 

o en cas d’aprovar l’examen, certif icat del nivell C2 de la Comissió 

Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de 

Catalunya (CIFALC) 

 Nombre de crèdits: 4 

 Preu del curs: persones externes = 400€; alumnes UAO CEU = 320€; PAS 

i PDI de la UAO CEU = gratuït 

Tens temps per inscriure-t’hi fins al 7 de juny, enviant un correu 

electrònic a llengues@uao.es, indicant-hi nom, cognoms, DNI, 

tipus d’alumne (PAS, PDI, alumne de la UAO CEU o extern) i curs 
al qual et vols inscriure. El nombre de places és limitat. 
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