
Cursos i exàmens d’anglès   

2n semestre 2020-2021 

 
 

 

ACTIVITATS AMB CRÈDITS ETCS 
 

 
 

TALLERS DE PREPARACIÓ  D’EXÀMENS CLUC B2 I C1 D’ANGLÈS 
 

Preparació per al examen B2 120€ 
• Taller virtual de preparació Examen CLUC B2 - Abril/juny - Edició matí 
• Taller virtual de preparació Examen CLUC B2 - Abril/juny - Edició tarda 

 
• Taller virtual de preparació Examen CLUC B2 - Maig/juny - Edició matí 
• Taller virtual de preparació Examen CLUC B2 - Maig/juny - Edició tarda 

 
• Taller presencial de preparació Examen CLUC B2 - Juliol - Edició matí 
• Taller presencial de preparació Examen CLUC B2 - Juliol - Edició migdia 

 
Preparació per al examen C1 120€ 

• Taller virtual de preparació Examen CLUC C1 anglès - Maig/juny 
 

Tallers d’aprenentatge per seguir classes en anglès (2 ECTS) 120 € 
• Taller virtual "Following University subjects in English" 

 
Tallers d’aprenentatge per seguir classes d’àrees específiques en anglès (1 ECTS) 60 € 
• Taller virtual "Following Health Sciences classes in English"  
• Taller virtual "Following Humanities classes in English"  
• Taller virtual "Following Communication Sciences classes in English"  
• Taller virtual "Following Education classes in English"  
• Taller virtual "Following Engineering classes in English" 

 
Tallers sobre temes de màxima actualitat (1 ECTS) 60€ 
• Taller virtual "In the Know" (Maig -Edició migdia) 
• Taller virtual "In the Know" (Maig -Edició tarda) 
• Taller virtual "In the Know" (Juny -Edició matí) 
• Taller virtual "In the Know" (Juny -Edició tarda) 

 
• Taller virtual "In the Know 2" (Maig -Edició vespre) 
• Taller virtual "In the Know 2" (Juny-Edició migdia) 
• Taller virtual "In the Know 2" (Juny-Edició vespre) 

Matrícula: a partir 
del 15 de març  
(Clica l’enllaç del curs i 
matricula-t’hi) 

Matrícula: a partir del 15 de març        
(Clica l’enllaç del curs i matricula-t’hi) 
 
 

Matrícula: a partir del 12 d’abril 
(Clica l’enllaç del curs i matricula-t’hi) 
 
Els tallers In the Know i In the Know 2 
són independents 
 
 

https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21448
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21449
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21447
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21450
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21453
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21454
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21461
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21616
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21618
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21617
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21620
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21619
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21621
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21437
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21436
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21438
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21439
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21613
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21614
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21615


 

CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS CLUC B1, B2 I C1 D’ANGLÈS  
 

 Convocatòria B1 75 € 
• Examen anglès B1 CLUC - Convocatòria de maig 

Convocatòria B2 75 € 
• Examen CLUC d’anglès B2 - Convocatòria de juny 
• Examen CLUC d’anglès B2 - Convocatòria de juliol 

Convocatòria C1 75 €  
• Examen CLUC d’anglès C1 - Convocatòria de juny 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Exàmens CLUC d’anglès 

Matrícula: a partir del maig.  
(Clica l’enllaç de l’examen i matricula-t’hi) 

 

    
 

 
 

 

https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21427
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21443
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21444
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21442
http://www.udg.edu/llengues
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