b2

acreditació

Què és el nivell B2 del MECRL?

El Marc europeu comú de referència per a les llengües és un document del Consell d’Europa que estableix els
nivells comuns per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües. També estableix l’equivalència
entre els títols oficials i cada nivell.
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Què diu la normativa?
Grau

Has d’acreditar el nivell B2 d’una llengua
estrangera (anglès, alemany, francès o italià) a
final de segon curs de grau. Ara bé, si el teu grau
té assignatures en anglès, has d’acreditar
necessàriament el nivell B2 d’anglès per poder
cursar-les.
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Acredita el
nivell B2.
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Doble grau

Si fas un doble grau, has d’acreditar el nivell B2
d’una llengua estrangera (anglès, alemany,
francès o italià) a final de tercer curs. Ara bé, per
matricular-te d’assignatures de tercer curs que
s’imparteixen en anglès, has d’haver acreditat el
nivell B2 a final de segon.
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Acredita el
nivell B2 si tens
assignatures
de tercer en
anglès.
Acredita el
nivell B2.

Com acredito el nivell B2?
1. Un curs en un centre reconegut
Pots fer un curs en un centre reconegut. Aquests centres ofereixen cursos que inclouen un examen final que,
en aprovar-lo, atorga un certificat oficial.
Cursos de la UAO CEU.
Cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI; curs que cal aprovar: 5è; ha de ser equivalent al B2.2; els cursos
intensius d’estiu no hi estan inclosos).
Cursos de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya.
Cursos de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
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2. Un certificat oficial de nivell B2 o superior
Pots presentar-te, per lliure, a les convocatòries d’exàmens oficials que atorguen certificats reconeguts per
la Generalitat de Catalunya. Quan ho facis, has de tenir en compte el temps que trigaràs a rebre els resultats.
Segons l’examen, els resultats poden trigar entre tres dies i un mes. Has de fer la inscripció directament a
l’entitat que organitza els exàmens. A continuació, tens una llista dels principals certificats acceptats per a
cada idioma. A l’apartat d’acreditacions del web de Llengües hi trobaràs la llista completa.
Anglès
Examen CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya)

Certificats de l’EOI (nivell avançat)

Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya
IELTS Cambridge English (FCE, CAE i PCE)
Oxford Test of English

BEC Vantage

LCCI English for Business 3

Aptis (British Council)

ICFE Vantage

telc English B2

ECCE

UNIcert II

Exàmens amb segell CertACLES

TOEFL iBT

ISE II

BULATS

Linguaskill

TOEIC Pearson Test of English

CLES 2

Alemany
Examen CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya)

Certificats de l’EOI (nivell avançat)

Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya
Goethe-Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch Plus

TestDALF (TDN 4)

Exàmens amb segell CertACLES

UNIcert II

DSH-1

telc Deutsch B2

Francès
Examen CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya)

Certificats de l’EOI (nivell avançat)

Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya
DELF B2
CPLF B2

TCF NIVEAU 4 (B2)
DEF B2

Exàmens amb segell CertACLES

DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel)

DLF (Diplôme de Langue Française)

telc Français B2

TEF 4
CLES 2

DUEF B2
UNIcert II

Italià
Examen CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya)

Certificats de l’EOI (nivell avançat)

Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya
CELI 3 CILS Due B2

Cert.it Livello B2

int.IT PLIDA B2

Exàmens amb segell CertACLES

telc Italiano B2

CLES 2

UNIcert II

DILI-B2

Cursos d’anglès UAO CEU
La UAO CEU t’ofereix cursos semipresencials que inclouen un examen IELTS a final de curs.
Cursos anuals, d’octubre a maig (100 hores): inscripció al setembre.
Cursos intensius, de l’última setmana de juny fins a mitjan juliol (100 hores): inscripció de maig a juny.

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el Servei de Llengües.
Servei de Llengües
Tel.: 932 540 900 (extensió 803)
Despatx 3.12
llengües@uao.es
http://www.uaoceu.cat/llengues
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