
 
 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE. Anglès 
 
Aquí trobareu informació sobre: 
 

Ø Matrícula als exàmens 
Ø Examinands amb necessitats especials 
Ø Reserva d’hores per a les diferents parts de la prova 
Ø Descripció de l’examen  
Ø Organització de l’examen 
Ø Normes d’administració de l’examen per als examinands 
Ø Publicació de notes 
Ø Revisió i reclamacions 
Ø Segell de qualitat CertAcles per als exàmens de nivell B1, B2.2 i C1.2 

 
 
 
Matrícula 
 

L’examinand s’ha de matricular a l’examen d’un nivell determinat. El programa de cada 
nivell es pot consultar al web del Servei de Llengües, on també es poden consultar les 
equivalències dels cursos del Servei amb els nivells descrits al Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MERC). 
 
Dates matrícula: del 6 de juliol al 2 de setembre de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h a la 

Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4. 
Lloc de la matrícula: Servei de Llengües, edifici B4. 
Preu de l’examen:  
 

Alumnat i personal de la UAB 71,25 € 
Comunitat universitària vinculada 79,49 € 
Persones externes 93,51 € 

 
 
Data dels exàmens: del 9 al 13 de setembre de 2016. 
 
Cal reservar dia i hora per a les diferents proves de l’examen. 
 
 
Examinands amb necessitats especials 
 
El Servei de Llengües intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels 
examinands que presentin algun tipus de discapacitat, ja sigui visual, auditiva o motriu. 
Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen 
una necessitat especial. Des del Servei de Llengües ens hi posarem personalment en 
contacte per tal que un centre especialitzat elabori un informe de quines adaptacions cal 
fer en cada cas. 
 
 
 



 
 
 
 
Reserva d’hores per a les diferents parts de la prova 
 
Un cop formalitzada la matrícula, l’examinand ha de reservar hora a través del web del 
Servei de Llengües (www.uab.cat/servei-llengues), al menú Destacats de l’apartat 
Inscriu-te a les proves. Cal inscriure’s a totes les proves de l’examen. 
 
El període per reservar hora és del 15 de juliol al 6 de setembre. Un cop 
finalitzat el període, l’examinand no podrà fer més canvis de les reserves. 
 
Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen es 
considera que es renuncia als drets d’examen.   
 
 
Descripció de l’examen 
 
Els exàmens d’anglès del Servei de Llengües s’adrecen principalment a la comunitat 
universitària, però també a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell de 
coneixement d’anglès com a segona llengua o llengua estrangera. Els nivells que es 
poden acreditar són els nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per a 
les llengües (MECR). 
 
Els exàmens d’UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els 
coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva 
externa, seguint els descriptors del MECR establerts per a cada nivell. Així, doncs, 
l’examen no es basa en continguts específics dels cursos d’UAB Idiomes Campus, tot i 
que aquests estan enfocats a l’assoliment dels nivells del MECR.  
 
L’examen final es duu a terme en una convocatòria única que avalua les quatre 
destreses comunicatives mitjançant les proves següents: 
 

1. Prova de comprensió escrita i ús de la llengua. (CE i Ús de la llengua) 
2. Prova de comprensió oral. (CO) 
3. Prova d’expressió escrita. (EE) 
4. Prova d’expressió oral. (EO) 

 
Les dues primeres proves es fan a l’ordinador, el mateix dia. L’examinand necessita un 
o dos dies més per completar totes les proves de l’examen. 
 
Per a més informació sobre les diferents proves de l’examen consulteu el document 
Descripció del sistema d’avaluació d’anglès que hi ha al web del Servei de Llengües, a 
l’apartat Certificats i exàmens. 
 
 
 
 
 



 
 
Organització d’exàmens 
 
Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través 
del web del Servei de Llengües, es considera que es renuncia 
als drets d’examen.   
 

Nivell Proves per ordinador 
(CE/Ús de la llengua i CO) Part escrita (EE) Expressió oral 

(EO) 

A1 9, 12 i 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre a 
les 11.30 h 

 

Dilluns 12 de setembre 
– diferents horaris 

A2 9, 12 i 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre a 
les 11.30 h 
 

Dilluns 12 de setembre 
– diferents horaris 

B1 
CertAcles 

9, 12 i 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre a 
les 17 h 
 

Dilluns 12 de setembre 
– diferents horaris	

B2.1 9, 12 i 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre a 
les 11.30 h 
 

Dimarts 13 de setembre 
– diferents horaris 

B2.2 
CertAcles 

9, 12 i 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre a 
les 17 h 
 

Dimarts 13 de setembre 
– diferents horaris 

C1.1 Del 9 al 13 de setembre 
Diferents horaris 

Divendres 9 de setembre 
ales 11.30 h 
 

Dimarts 13 de setembre 
– diferents horaris 

C1.2 
CertAcles 

Prova de coneixements 
gramaticals i lèxics i prova 
de comprensió oral: 9, 12 i 
13 de setembre 
Diferents horaris 

Comprensió escrita: 9 de 
setembre a les 10.00 h 
Expressió escrita: 9 de 
setembre a les 11.30 h 

Dimarts 13 de setembre 
– diferents horaris 

 
El programa de reserves informa l’examinand sobre l’aula de la prova. 
 
Normativa d’examen 
L’examinand s’ha d’identificar en cadascuna de les diferents proves de l’examen amb el 
document d’identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) 
que va facilitar a l’administració d’UAB Idiomes a l’hora de matricular-se.  
 
L’examinand que no tingui un document d’identificació vigent amb fotografia no podrà 
accedir a la prova i, per tant, tindrà una qualificació global de no presentat.  
 
A cada aula d’examen, hi ha una zona assignada per deixar les pertinences personals 
dels examinands. Els mòbils han d’estar apagats dins les bosses dels examinands. 
  
Durant la prova, els examinands només podran tenir sobre la taula el document 
d’identificació, una ampolla d’aigua, un bolígraf blau o negre i un corrector, com per 
exemple, Tipp-Ex©. Els altres objectes personals han de deixar-se a la zona designada. 
 



 
 
L’examinand no pot abandonar l’aula fins a la finalització del seu examen. 
Si un examinand arriba tard a les proves escrites (expressió escrita i comprensió escrita) 
podrà entrar a l’aula sempre i quan no hagin transcorregut més de 20 minuts des de 
l’inici de la prova. En cap cas, l’examinand que arribi tard podrà acabar més tard de 
l’hora de finalització establerta. En cas d’arribar més de 20 minuts tard, l’examinand 
tindrà una qualificació de No presentat. Si una persona arriba tard a la prova d’expressió 
oral o a les proves per ordinador, només se li assignarà una altra franja horària si és 
possible. En cas contrari, tindrà una qualificació global de No presentat. 
 
Si el retard és ocasionat per motius mèdics o humanitaris, podrà sol·licitar un canvi de 
data o convocatòria aportant els justificants corresponents.  
 
Justificants d’assistència 
L’examinand pot demanar al responsable d’aula un justificant d’assistència. Es 
recomana que es sol·liciti a l’inici de la prova, ja que així el podrà recollir al final de la 
mateixa. 
 
 
Canvi de convocatòria 
 

En cas que un examinand un cop matriculat a l’examen no pugui fer-lo dins els període 
establert, es pot concedir un canvi de convocatòria. Els canvis de convocatòria s’han de 
sol·licitar, com a mínim, amb una setmana d’antelació, si bé també es tindran en compte 
les sol·licituds en casos que no es puguin preveure.  
 
Qualsevol canvi de convocatòria d’examen s’ha de sol·licitar per escrit a la Secretaria 
del Servei de Llengües, ja sigui per correu electrònic a l’adreça s.llengues.info@uab.cat 
o bé omplint una sol·licitud en format paper a la Secretaria.   
 
 
Publicació de notes 
 
Els resultats es publicaran el divendres 16 de setembre al web del Servei de Llengües, 
al menú Destacats a l’apartat Les teves notes. 
 
 
Revisions i reclamacions 
 
L’examinand té dret a revisió d’examen. El període de revisió i reclamacions es publica 
amb la informació específica de cada convocatòria i sempre és d’un mínim de dos dies 
hàbils.  
 
Revisions 
L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen. A més, si cal, també 
s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i procediments de 
correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand, en cap cas, pot endur-se 
el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo. 
 



 
 
El període de revisió comença el 16 de setembre i finalitza el 20 de setembre a les 
19 h. Podreu consultar els horaris de revisió detallats al web un dia abans de la 
publicació dels resultats. 
 
Reclamacions  
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, 
l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de 
Llengües i adreçada a la Direcció.  

Per la convocatòria de setembre de 2016, el període per presentar una reclamació 
comença el 16 de setembre i s’acaba el 20 de setembre a les 19 h.  

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions, format per la cap d’estudis, 
personal de la UAC i un membre de la secció d’anglès. Les reclamacions es resolen en 
un termini màxim de tres setmanes des de la publicació de notes. 

Certificats 
 

La superació d’un examen de nivell dóna dret a un certificat d’acreditació de 
coneixements lingüístics d’aquell nivell.  
 
Els examinands que facin l’examen de nivell específic per lliure poden obtenir un 
certificat de superació de nivell. En el cas dels nivells B1, B2.2 i C1.2, els examinands 
també poden sol·licitar un certificat d’aptitud amb el segell de qualitat CertAcles, 
reconegut per totes les universitats espanyoles.  
  
Els certificats s’han de sol·licitar a través del web del Servei de Llengües a l’enllaç 
següent: http://wuster.uab.es/administracio/certs/certificats.html 
 
Els certificats s’expedeixen un termini màxim de 60 dies després de la publicació dels 
resultats. 
 
Segell de qualitat CertAcles 
 
El Servei de Llengües de la UAB ha obtingut el segell de qualitat atorgat per l’Associació 
de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES) per als exàmens de 
competència lingüística d'anglès dels nivells B1, B2 i C1.  
 
ACLES i el seu segell de qualitat estan reconeguts per la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE) en la valoració de competències transversals, així com 
pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR) per a la qualificació lingüística en els programes d’intercanvi i de 
mobilitat.  
 
El segell de qualitat CertAcles dóna rigor i validesa als nostres certificats a escala estatal 
i té projecció internacional, perquè ACLES, que agrupa 45 universitats de l’Estat 
espanyol —entre les quals hi ha la UAB i la majoria d’universitats de Catalunya—, 
pertany a l'associació europea CERCLES, que engloba centres de llengües de 
l’ensenyament superior. 
 
Així doncs, els examinands que superin els exàmens del nivell B1, B2 i C1 podran 
obtenir un certificat d’aptitud amb el segell CertAcles. 


