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Com cada any, el Servei de Llengües ofereix cursos 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 de català: nivell bàsic de català (A1/A2)  
Acabes d’arribar i vols adquirir coneixements bàsics per començar a 
comunicar-te en català?  

• Dates: del 19 de setembre de 2017 al 21 de desembre de 2017. 
• Horari: dimarts i dijous, de 13.30 a 15.30 h 
• Durada: 50 hores presencials 
• Nivell de coneixements de català requerit: cap 
• Nombre de crèdits: 6 ECTS 
• Preu del curs: persones externes = 100€ el crèdit; alumnes, PAS i PDI de 

la UAO CEU = gratuït 

Curs de català: nivell intermedi de català (B2)  
Tens molts dubtes quan parles en català? Comences a fer-ho però tornes al 
castellà? Voldries escriure en català però no et sents gens segur? Aquest és 
el teu curs! 

• Dates: del 3 d’octubre de 2017 al 24 de maig de 2018. 
• Horari: dimarts i dijous, de 13.30 a 15.30 h 
• Durada: 100 hores presencials 
• Nivell de coneixements de català requerit: bàsic 
• Nombre de crèdits: 8 ECTS 
• Data de l’examen oficial de la CIFALC: 9 de juny 
• Preu del curs: persones externes = 100€ el crèdit; alumnes UAO CEU = 

80€ el crèdit (20% de dte.); PAS i PDI de la UAO CEU = gratuït 

Curs de català: nivell de suficiència de català (C1) 
Fa temps que tens pensat d’acreditar els teus coneixements de català i 
encara no ho has fet? Et sents poc segur quan utilitzes el català? La UAO 
CEU et brinda l’oportunitat de fer un curs de català gratuïtament només pel fet 
de ser PAS o PDI.  

• Dates: del 7 d’octubre de 2017 al 2 de juny de 2018. 
• Horari: dissabte, de 9.00 a 13.00 h 
• Durada: 108 hores presencials 
• Nivell de coneixements de català requerit: intermedi 
• Nombre de crèdits: 8 ECTS 
• Data de l’examen oficial de la CIFALC: 9 de juny 
• Preu del curs: persones externes = 100€ el crèdit; alumnes UAO CEU = 

80€ el crèdit (20% de dte.); PAS i PDI de la UAO CEU = gratuït 

 
 

Curs de català: nivell superior de català (C2) 
  
Tens el C1 (l’anterior nivell C) de català però encara tens dubtes quan escrius o quan 
parles? T’agradaria sentir-te més segur quan utilitzes el català? Amplia els 
coneixements de català i certifica’ls amb un examen oficial de nivell superior! 

• Dates: del 7 d’octubre de 2017 al 2 de juny de 2018. 
• Horari: dissabte, de 9.00 a 13.00 h 
• Durada: 108 hores presencials 
• Nivell de coneixements de català requerit: suficiència 
• Nombre de crèdits: 8 ECTS 
• Data de l’examen oficial de la CIFALC: 9 de juny 
• Preu del curs: persones externes = 100€ el crèdit; alumnes UAO CEU = 

80€ el crèdit (20% de dte.); PAS i PDI de la UAO CEU = gratuït 

Tots els cursos inclouen els certificats següents  

o certificat d’assistència. 
o certificat d’aprofitament. 
o en cas d’aprovar l’examen, certificat del nivell corresponent de la 

Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació 
Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) 

Tens temps per inscriure-t’hi fins al 29 de setembre, enviant un 
correu electrònic a llengües@uao.es, amb les dades personals (DNI) i el 
tipus de vinculació amb la UAO CEU (estudiant, PAS, PDI, extern). 
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