Servei de Llengües

Nivell 2 Semipresencial de Llengua Catalana
Informació per a l’alumnat

Destinataris
Estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària
que necessiten preparar-se per a la prova de nivell 2 establerta per la Facultat de
Ciències de l’Educació.
Hores d'aprenentatge
15 hores telepresencials en grup i 40 hores d’aprenentatge autònom.
Modalitat
Totes les classes es faran per videoconferència.
Dies i hores
Grup 1. Els dilluns, dies 19 i 26 d’octubre; 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre; 14 de
desembre, de 13 a 15 hores (últim dia, de 13 a 14 hores).
Grup 2. Els dimarts, dies 20 i 27 d’octubre; 3, 10, 17 i 24 de novembre; 1 i 15 de
desembre, de 14 a 16 hores (últim dia, de 14 a 15 hores).
Objectiu
Assoliment d’un nivell de llengua catalana que permeti a les persones inscrites
respondre a les exigències de llengua del grau.
Professorat
Servei de Llengües.
Avaluació i certificació
Certificat d’assistència amb un mínim d’un 75 % de la formació.
Matrícula
1 al 14 d’octubre de 2020.
La matrícula es fa únicament per mitjà de formulari electrònic; el Servei de
Llengües no fa atenció presencial a causa de l’emergència sanitària:
https://eformularis.uab.cat/web/adminsdl/matricula-cursos-20-21
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Si teniu algun dubte sobre la matrícula o sobre les dades del formulari teniu dues
opcions: demanar cita previa a https://bookeo.com/serveidellengues o trucar a
l’administració del Servei de Llengües (93 581 1325).
Les edicions s’engegaran si tenen un mínim de 10 inscrits. El nombre màxim
d’alumnes és 22.
Preu de matrícula per persona
101 €
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