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Proves per a demostrar el nivell
I N F O R M AC I Ó I M P O RTA N T:
•

Requisits per participar a les proves de nivell: ser PAS de la UAB. (Veure criteris generals d’accés a la formació).

•

Cal que facis la prova si ets nou al programa formatiu en llengües o bé t’inscrius en un nou idioma (diferent al que havies
cursat) i tens coneixements previs en l’idioma.

•

No cal que facis la prova de nivell si disposes de certificat d'assoliment de nivell corresponent d'un màxim de 2 anys
d'antiguitat (vàlids a partir de setembre de 2019) expedit pel Servei de Llengües o les Escoles Oficials d’Idiomes. En aquest
cas, informa’ns. Cal confirmar que la Unitat de Formació, té constància de la certificació. Si no en té, cal introduir la
certificació al Currículum Formatiu i enviar-nos per correu intern una còpia compulsada.

•

Podeu escollir fer la prova:
 per videoconferència via Teams: cal que reserveu dia i hora al web del Servei de Llengües.
 O si ho preferiu, presencialment al Servei de Llengües (a partir del 16 de setembre): trobareu els horaris actualitzats
web Servei de Llengües. No cal inscriure’s ni reservar hora. Us podeu presentar directament a l’aula indicada al llarg de
tota la franja d’hores indicades. És convenient que abans d’anar a realitzar les proves, consulteu els horaris mitjançant
l’enllaç indicat, per si hi hagués algun canvi de darrera hora en aula o horari.

•

En el moment de fer la prova, has d’indicar que ets PAS i vols participar en el Programa, detallant la modalitat de curs
(bimodal o virtual).

•

Has de fer la prova fora de l’horari laboral.

•

El fet de realitzar la prova no et compromet a matricular-te ni et vincula al programa formatiu en llengües.

•

Les proves tenen una duració màxima de 90 minuts i mínima de 45.

•

La prova de nivell consta d’una part tipus test, d’una redacció i d’una entrevista curta.

•

En acabar la prova, el/la professor/a registrarà el nivell que recomana que facis. Aquest registre no suposa la inscripció a
l’acció formativa de manera automàtica sinó que quedarà supeditada a l’acompliment dels requisits d’accés al programa.

