
 
 

Informació per als examinands del CLUC B2 - Anglès 
 
 
L’examen d’anglès del Certificat de llengües de les universitats de Catalunya va adreçat a la 
comunitat de les universitats catalanes i també a qualsevol persona major d’edat que vulgui 
acreditar un nivell de coneixement d’anglès com a segona llengua o llengua estrangera.   
 
El Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) d’anglès permet acreditar el 
nivell B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). 
 
La pròxima convocatòria de l’examen del CLUC d’anglès serà el juny del 2016.  
 
En aquest document trobareu informació sobre: 
 

 Matrícula i dates d’examen 

 Normativa d’examen 

 Organització de la convocatòria i reserva d’hora de les diferents proves 

 Descripció de l’examen  

 Criteris d’acreditació  

 Publicació de notes, revisions d’examen i reclamacions 

 Certificats 

 
Matrícula i dates d’examen 
 
Matrícula: del 9 al 20 de maig de 2016.  
Per formalitzar la matrícula cal adreçar-se a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4, en 
horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 15 a 20 h; divendres fins a les 
19 h). 
 
Preu  
Alumnat, personal d’administració i serveis i personal acadèmic de les universitats de 
Catalunya: 75 € 
Persones que no pertanyen a la comunitat universitària: 150 € 
 
Dates de l’examen 
Part escrita  
Comprensió escrita i comprensió oral: divendres 17 de juny a les 10 h. 
Expressió escrita: divendres 17 de juny a les 12.15 h. 
 
Prova d’expressió oral  
Es farà entre el 16 i el 20 de juny. 

 
 



 
 

Normativa d’examen 
 

Per obtenir informació sobre la normativa del CLUC referent a examinands amb necessitats 
específiques, a identificació dels examinands, a gestió d’incidències en cas de no assistir a les 
proves, a gestió d’incidències durant les proves, a publicacions de notes i a revisions d’examen, 
reclamacions i certificació, consulteu l’enllaç http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/.   
 
 

Organització de la convocatòria i reserva d’hora de les diferents proves a la UAB 
 
 

Proves Dia Hora 

Comprensió escrita i comprensió oral 17 de juny A les 10 h 

Expressió escrita 17 de juny A les 12.15 h 

Expressió oral 16 i 20 de juny Diferents horaris 

 
 
ATENCIÓ. Un cop formalitzada la matrícula, l’examinand ha de reservar hora a través del web 
del Servei de Llengües (www.uab.cat/servei-llengues), clicant a l’apartat Inscriu-te a les proves 
del menú Destacats. És necessari inscriure’s a totes les proves de l’examen. En funció del 
nombre de candidats inscrits, el Servei es reserva el dret d’obrir o tancar nous horaris per fer 
les proves d’expressió oral. 
 

El període de reserva d’hora és del 26 de maig al 10 de juny.  
 
L’aplicació informàtica de reserva d’hora informa l’examinand de l’aula on es farà cadascuna de 
les proves. 

 
 

Descripció de l’examen 
 

Aquest examen consta de cinc proves:  
 

1. Prova de comprensió escrita 
2. Prova de comprensió oral 
3. Prova d’expressió oral 
4. Prova d’expressió escrita 

 
Per llegir una descripció detallada de cadascuna de les proves, consulteu l’enllaç 
http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/.  

 

 

 

 

http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/
http://www.uab.cat/servei-llengues
http://wuster.uab.es/eres/
http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/


 
 

Criteris d’acreditació 

Cada prova té el mateix pes dins del global de l’examen, és a dir, cada prova equival al 25 % 
del total de l’examen. En les proves de comprensió, cada ítem té el mateix pes; no hi ha 
puntuacions intermèdies per ítem; cada ítem és correcte o bé incorrecte. 
 
Per superar l’examen CLUC B2 cal obtenir una puntuació mínima del 50 % en cadascuna de 
les proves i una puntuació global mínima del 60 %. 
 

Publicació de notes, revisions d’examen i reclamacions 

El Servei de Llengües informarà dels resultats de l’examen del CLUC el divendres 15 de juliol 
a partir de les 12 h per correu electrònic. Juntament amb el resultat, s’informarà del dia i l’hora 
de revisió d’examen, que tindrà lloc entre el 15 i el 21 de juliol. 
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot 
reclamar una nova correcció, total o parcial, de l’examen. Per fer la reclamació, l’examinand ha 
d’adreçar-se a la Secretaria del Servei de Llengües i omplir una sol·licitud adreçada a la 
Direcció del Servei. El període per fer arribar una reclamació sobre el resultat s’obre el 
divendres 15 de juliol i es tanca el dijous 21 de juliol a les 19 h.  
 

Certificació 

La UAB expedeix el certificat en un termini màxim de tres mesos a partir de la data oficial de la 
convocatòria d’examen.   
 
La recollida de certificats es fa a la Secretaria del Servei de Llengües (edifici B4) en horari 
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h. En recollir el certificat, 
l’examinand ha de mostrar un document d’identificació vigent i amb fotografia. En cas que 
delegui la recollida, la persona que vagi a recollir el certificat ha de presentar una autorització 
per escrit de l’examinand i la fotocòpia del document d’identificació vigent de l’examinand. 
 
Mentre no s’expedeix el certificat, el Servei de Llengües pot expedir un document que acrediti la 
realització de l’examen del CLUC i el nivell obtingut.  
 
Podeu trobar tota la informació genèrica sobre el CLUC d’anglès a l’enllaç 
http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/ 

http://www.cifalc.cat/certificats-dangles/

