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CATALÀ PER A NOUVINGUTS 
2016-2017 

Cursos del primer semestre 

Curs Calendari de classes 

BÀSIC 1 Semipresencial  
 (15 hores presencials) 

12.09.2016 a 5.10.2016 

10.10.2016 a 9.11.2016 

17.11.2016 a 20.12.2016 

10.1.2017 a 2.2.2017 

BÀSIC 2 Semipresencial  
(15 hores presencials) 

17.10.2016 a 14.11.2016 

21.11.2016 a 19.12.2016 

9.1.2017 a 1.2.2017 

BÀSIC 3 Semipresencial  
(15 hores presencials) 

16.11.2016 a 1.02.2017 

10.1.2017 a 14.3.2017 

ELEMENTAL Semipresencial (B1) 
(12 hores presencials) 15.11.2016 a 24.1.2017 

INTERMEDI Semipresencial (B2) 
(12 hores presencials) 15.11.2016 a 24.1.2017  

ATENCIÓ A L’ALUMNAT I PROVES DE NIVELL 
UAB Idiomes Campus organitza sessions per fer proves de 
nivell i per donar informació (horaris, calendaris, nivells, 
metodologia) sobre els cursos i els exàmens. 

Els alumnes que ja tinguin un coneixement de l’idioma han de 
fer una prova de nivell, que és gratuïta, per determinar el nivell 
que els correspondria cursar (excepte si poden aportar un 
certificat). 
Sessions d’atenció a l’alumnat i proves de nivell: 
Setembre 

Dilluns 5 de setembre de 12 a 14 h 
Dimarts 6 de setembre  14 a 16 h 
Dimecres 7 de setembre de 14 a 16 h 
Octubre 
Dilluns 3 d’octubre de 14 a 16 h 
Dimarts 4 d’octubre de 12 a 14 h 
Dimecres 5 d’octubre de 14 a 16 h  
Novembre 
Dimecres 9 de novembre de 12 a 14 h 
Dijous 10 de novembre de 14 a 16 h 
Divendres 11 de novembre de 12 a 14 h 

Totes les proves de nivell es faran a la sala de reunions 3, 
edifici B4. 

MATRÍCULA 
La matrícula es fa de manera presencial a la Secretaria del 
Servei de Llengües, a l’edifici B4 (davant de la Facultat de 
Dret). 
No és possible matricular-se prèviament per correu. 
Consulteu els preus dels cursos i les subvencions en l’import 
de la matrícula al web d’UAB Idiomes Campus: 
http://www.uab.cat/idiomes/ 
UAB Idiomes Campus es reserva el dret de cancel·lar els grups que 
no arribin a un mínim de persones inscrites. 
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