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UAB Idiomes Barcelona és el centre de formació en llengües que la Universitat Autònoma té a 

Barcelona. La seva oferta d’idiomes està orientada a les necessitats d’un públic adult i professional.   

 

L’oferta docent d’UAB Idiomes s’elabora a partir del pla d’estudis i de la programació que la UAB 

estableix per als seus cursos, tot garantint així un ensenyament de qualitat, amb el rigor acadèmic propi de 

l’ensenyament universitari. 

 

El pla d’estudis d’UAB Idiomes es basa en els nivells descrits en el Marc Europeu Comú de Referència de 

Llengües elaborat des del Consell d’Europa. 

 

 

UAB Idiomes 

Barcelona 

 

Consell d’Europa 

Marc Europeu Comú de Referència 

de Llengües 

Cursos

(idiomes estrangers) 
Mòduls Nivells 

Primer A1 
1

2 
Inicial A1   

Segon A2 
1

2 
Bàsic A2    

Tercer B1 
1

2 
Llindar B1   

Quart B2.1 

 

Cinquè B2.2 

1

2 

1 

2 

Avançat B2    

Sisè C1.1 
1

2 
Domini funcional efectiu C1 

 

Tots els cursos estan certificats per la Universitat Autònoma de Barcelona i reconeguts com a  

crèdits universitaris (ECTS – European Credit Transfer System) 
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Cursos d’idiomes al centre: 

 Cursos generals: anglès, francès, alemany 

 Cursos de conversa en anglès 

 Cursos sènior d’anglès 

 Preparació per a exàmens:  First Certificate in English / Cambridge Advanced English 

 Cursos especials:             Learning English through Literature / Learning English through Cinema  

 Preparació d’exàmens:  Certificat de nivell de suficiència de català (nivell C) 

Certificat de nivell superior de català (nivell D) 

 Cursos intensius d’espanyol per a estrangers 

 

 

Cursos generals d’idiomes estrangers 

Aquests cursos tenen com a finalitat dotar els alumnes d’un domini general de l’idioma en cursos 

progressius, cadascun dels quals són 90 hores de classe més altres activitats lectives (200 hores d'estudi - 8 

ECTS) que es fan en dos mòduls.  

Períodes quadrimestrals: octubre - febrer i febrer - juny 

Durada: cada mòdul consisteix de 45 hores de classe més altres activitats (grups reduïts de conversa, 

exercissis multimèdia, etc.). Es fan 3 hores setmanals de classes presencials: dilluns i dimecres, o dimarts i 

dijous, o divendres tarda, o dissabte matí. 

 

 

Cursos intensius d’anglès 

Adreçats a les persones que necessiten reforçar els continguts propis de cada nivell de cara a l’obtenció dels 

certificats corresponents. 

Període intensiu: juliol 

Durada: 46 hores de classe més altres activitats lectives (100 hores d'estudi - 4 ECTS). Es fan 3 hores 

diàries de classes presencials de dilluns a dijous. 
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Cursos de conversa en anglès 

Adreçats a les persones que necessiten millorar la seva expressió i comprensió oral, repassar i ampliar els 

coneixements i l’ús d’estructures gramaticals, i ampliar i refinar el vocabulari.  

Conversa Mitjà  / Conversa Avançat  

Períodes quadrimestrals: octubre - febrer i febrer - juny 

Durada: 30 hores de classe (50 hores d’estudi - 2 ECTS), dues hores un dia a la setmana 

Períodes intensius: juliol i setembre 

Durada: 20 hores de classe (25 hores d’estudi - 1 ECTS) en 1 mes, dues hores i mitja dos dies a la setmana 

 

Cursos sènior d’anglès 

Adreçats a les persones que volen aprendre per ampliar els seus horitzons personals i enriquir el seu 

bagatge cultural, però sense la pressió d’haver de superar uns exàmens finals ni la necessitat d’haver 

de certificar un nivell determinat de coneixements de l’idioma.   

Períodes trimestrals: octubre, gener i abril 

Durada: 90 hores anuals en mòduls trimestrals de 30 hores, dues classes setmanals d’una hora i mitja cada 

una   

 

Preparació per a exàmens:  First Certificate in English / Cambridge Advanced English 

Adreçats a les persones que volen presentar-se a exàmens oficials. Aquests cursos tenen com a finalitat 

assegurar que els candidats estiguin preparats amb les màximes garanties d’èxit. 

Períodes quadrimestrals: octubre – febrer i febrer – juny 

Durada: 50 hores de classe, tres hores un dia a la setmana 

 

Cursos especials 

Learning English through Literature 

Adreçats a les persones que volen ampliar i millorar el domini de l’ús de l’anglès d’una manera interessant, a 

través de l’anàlisi i el debat d’una sèrie d’obres que inclouen novel·les, relats curts i poemes. 

Períodes quadrimestrals: octubre - febrer  

Durada: 30 hores de classe, dues hores un dia a la setmana 
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Learning English through Cinema 

Adreçats a les persones que volen ampliar i millorar el domini de l’ús de l’anglès d’una manera interessant i 

amena, a través de l’anàlisi i el debat sobre pel·lícules i el món del cinema. 

Períodes quadrimestrals: febrer - juny 

Durada: 30 hores de classe, dues hores un dia a la setmana 

 

Preparació per a examen: Certificat de nivell de suficiència de català (nivell C)  

Adreçat a aquelles persones que tinguin una base de coneixements mitjans de llengua catalana (nivell B o 

titulació equivalent) i vulguin preparar-se per a la prova de nivell de suficiència (nivell C). El curs consta de 

quatre sessions presencials, de dues hores cadascuna, i d’un assessorament a distància a través del campus 

virtual de la UAB. L’assistència a les quatre sessions presencials és obligatòria per poder presentar-se a 

l’examen de la CIFOLC. 

Període quadrimestral: octubre – gener i febrer – juny 

Durada: 50 hores de classe (8 de presencials, 38 d’autònomes i 4 d’avaluació) 

 

Preparació per a examen: Certificat de nivell superior de català (nivell D)  

Adreçat a aquelles persones que tinguin una base sòlida de coneixements mitjans de llengua catalana (nivell 

C o titulació equivalent) i vulguin preparar-se per a la prova de nivell superior (nivell D). El curs consta de 

quatre sessions presencials, de dues hores cadascuna, i d’un assessorament a distància a través del campus 

virtual de la UAB. L’assistència a les quatre sessions presencials és obligatòria per poder presentar-se a 

l’examen de la CIFOLC. 

Període quadrimestral: octubre – gener i febrer – juny 

Durada: 50 hores de classe (8 de presencials, 38 d’autònomes i 4 d’avaluació) 

 

Cursos intensius d’espanyol per a estrangers 

Aquests cursos tenen com a finalitat dotar els alumnes estrangers d’un domini general d’espanyol en cursos 

progressius, cadascun dels quals són 80 hores de classe més altres activitats lectives (150 hores d'estudi - 6 

ECTS).  

Període: inici de cursos cada mes 

Durada: cada curs consisteix de 80 hores de classe presencial més altres activitats lectives. Es fan 4 hores 

diàries de dilluns a divendres 
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Metodologia docent 

• Enfocament comunicatiu, basat en l’ús de la llengua en situacions reals 

• Aprenentatge centrat en les necessitats de l’alumne 

• Activitat docent de caràcter eminentment pràctic i participatiu 

• Avaluació basada en la valoració de les quatre habilitats lingüístiques bàsiques (expressió i comprensió 

oral, expressió escrita i comprensió lectora) 

 

 

Professorat altament qualificat 

El nostre personal docent està format per professionals universitaris amb experiència contrastada i titulació 

específica, que els acredita com a professorat especialitzat en l’ensenyament de llengües. 

 

El compromís de l’equip d’UAB Idiomes és oferir als seus alumnes 

una formació d’alta qualitat i efectivitat 

 

El nostre alumnat gaudeix de tots els avantatges que comporta estudiar a un centre d’idiomes de 

la UAB: titulació oficial i crèdits universitaris (ECTS), professorat altament qualificat, aula 

multimèdia, instal·lacions i equipament d’alt nivell. 

 

Unes instal·lacions incomparables 

UAB Idiomes Barcelona té les seves dependències en un marc incomparable: l’edifici UAB - Casa 

Convalescència, amb unes instal·lacions funcionals, espaioses i còmodes, i una tecnologia audiovisual i 

multimèdia molt avançada. 

 

MATRICULACIÓ 

Per a la matriculació s’ha de realitzar una prova de nivell (gratuïta) i abonar la reserva de plaça.  

Requisits: edat mínima 18 anys 

Lloc:  UAB - Casa Convalescència, c/ San Antoni Maria Claret, 171 (cant. St. Quintí), Barcelona 

Telèfon: 93 433 50 60  Horari: 09.30 – 20.00 h. De dilluns a divendres 

e-mail: info.idiomes@uab.cat 

www.uab.cat/uab-idiomes 


