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ALEMANY

Cursos anuals, d’octubre de 2022 a maig de 2023, de 90 
hores, adreçats a estudiants, PAS i PDI de la Universitat 
de Girona, UdG Alumni i integrants de les entitats del 
Grup UdG.

Matrícula del 7 al 30 de setembre al web
www.udg.edu/slm 

Inici de classes: setmana del 10 d’octubre

Nivell Codi Horari de classe Modalitat

A1 311 
Dilluns i dimecres 
de 17.30 a 19.00 h

Telepresencial

A2 321
Dilluns i dimecres 
de 19.20 a 20.50 h
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ANGLÈS

Cursos anuals, d’octubre de 2022 a maig de 2023, de 90 
hores, adreçats a estudiants, PAS i PDI de la Universitat 
de Girona, UdG Alumni i integrants de les entitats del 
Grup UdG.

Matrícula del 7 al 30 de setembre al web 
www.udg.edu/slm 

Inici de classes: setmana del 10 d’octubre

Nivell Codi Horari de classe Modalitat

B1 131
Dilluns i dimecres 
de 13.30 a 15.00 h 

Presencial

B2.1
(1a part 
nivell B2)

141
Dilluns i dimecres 
de 16.30 a 18.00 h 

Presencial

B2

151
Dilluns i dimecres 
de 17.00 a 18.30 h

Presencial

152
Dimarts i dijous 
de 8.00 a 9.30 h

Presencial

153
Dimarts i dijous 
de 9.30 a 11.00 h 

Presencial

154
Dimarts i dijous 
de 12.00 a 13.30 h 

Presencial

155
Dimarts i dijous 
de 13.30 a 15.00 h 

Presencial

156
Dimarts i dijous 
de 18.00 a 19.30 h 

Telepresencial

C1.1 
(1a part 
nivell C1)

161
Dimarts i dijous 
de 13.30 a 15.00 h 

Presencial 

162
Dimarts i dijous 
de 17.00 a 18.30 h 

Presencial

C1
171

Dilluns i dimecres 
de 17.00 a 18.30 h 

Presencial

172
Dimarts i dijous 
de 19.00 a 20.30 h 

Telepresencial

SML 22-23.indd   3SML 22-23.indd   3 12/07/2022   11:0512/07/2022   11:05



4 5

FRANCÈS

Cursos anuals, d’octubre de 2022 a maig de 2023, de 90 
hores, adreçats a estudiants, PAS i PDI de la Universitat 
de Girona, UdG Alumni i integrants de les entitats del Grup 
UdG.

Matrícula del 7 al 30 de setembre al web 
www.udg.edu/slm 

Inici de classes: setmana del 10 d’octubre

Nivell Codi Horari de classe Modalitat

A1
211

Dilluns i dimecres 
de 8.00 a 9.30 h

Presencial

212
Dimarts i dijous 
de 13.30 a 15.00 h 

A2 221
Dimarts i dijous
de 16.30 a 18.00 h

Presencial

B1 231
Dimarts i dijous 
de 8 a 9.30 h 

Presencial

B1des 
affaires*

232
Dimarts i dijous 
de 15 a 16.30 h 

Presencial

B2.1
(1a meitat 
del nivell 
B2)

241
Dimarts i dijous 
de 18.00 a 19.30 h

Telepresencial

B2 251
Dilluns i dimecres 
de 18 a 19.30 h

Telepresencial

*Et proposem el curs “Français des affaires” per poder-te 
moure en el món professional dels negocis i de les relacions 
comercials. 
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CATALÀ

Cursos semestrals, d’octubre a gener i de febrer a maig, de 45 h 
o 20 h presencials.  

Matrícula dels cursos del primer semestre: 
del 7 al 30 de setembre a www.udg.edu/slm
Inici de classes del primer semestre: 
setmana del 3 o del 10 d’octubre

Matrícula dels cursos del segon semestre: 
de l’11 al 31 de gener a www.udg.edu/slm 
Inici dels cursos del segon semestre: 
setmana del 13 de febrer

Nivell Codi Horari de classe Modalitat

A1 
inicial
(per a 
estudiants i 
personal de 
la UdG)

412

Curs virtual
Inici: 13 de setembre 
Finalització: 
24 de setembre

Virtual 
tutoritzat

A2 bàsic
1r semestre
(per a 
estudiants i 
personal de 
la UdG)

422a

Inici: 4 d’octubre - 
Finalització: 20 de 
desembre
Horari de classes: 
dimarts, de 14 a 15 h 
Examen del curs: 10 de 
gener

Virtual 
amb 15 h 
presencials

C1 
per a PDI

432a

Curs virtual amb 
tutories els dilluns 
de 10 a 12 h . Sessió 
de presentació 
telepresencial: 17 
d’octubre, de 10 a 12 h.
Inici: 10 d’octubre
Finalització: 30 de gener

Virtual 
tutoritzat

C2  

441a

Inici: 11 d’octubre
Finalització: 31 de gener
Horari: dimarts, de 9.30 
a 11 h

Presencial

442a

Inici: 11 d’octubre
Finalització: 31 de gener
Horari 
videoconferències: 
dimarts, de 18 a 19.30 h

Telepresencial

443a

Inici: 5 d’octubre
Finalització: 1 de febrer
Horari de classes: 
dimecres, de 16.30 a 
19.30 h

Presencial

444a

Inici: 19 d’octubre
Finalització: 1 de febrer
Horari 
videoconferències: 
dimecres de 18 a 19.30 
h 

Telepresencial

445a

Inici: 13 d’octubre
Finalització: 2 de febrer
Horari 
videoconferències: 
dijous, de 18 a 19.30 h

Telepresencial
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Modalitat dels cursos
• Presencial: la docència es fa a l’aula. Per norma general, 
els cursos presencials es duen a terme al campus de 
Montilivi. Es poden programar en altres campus si hi 
ha prou demanda per obrir un grup. Si sou un grup prou 
nombrós, demaneu-nos la possibilitat de fer el curs al 
campus que vulgueu.
•Telepresencial: la docència es fa a través d’un 
programari de videoconferència.
•Virtual: l’estudiant segueix el seu ritme d’aprenentatge 
estudiant els continguts de la plataforma Moodle (o 
Parla.cat, en alguns cursos de llengua catalana), amb el 
guiatge d’un professor/a. El curs es pot complementar 
amb algunes sessions presencials o amb tutories 
personalitzades presencials o per teleconferència.

Convocatòries d’exàmens oficials
Desembre Febrer Maig-Juny Juliol

Anglès

Examen 
d’anglès 

CLUC B2-
B2.1 per a 
Erasmus

CertAcles B1
CLUC B2

CertAcles C1
CLUC B2

Català
C1

C1 PDI
C2

C1
C1 PDI

C2
Català 
Jurídic

Francès CertAcles B1

Alemany CLUC A2 CertAcles A2
 
CLUC*: Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes és el segell que 
avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües entre les 
universitats catalanes. Els certificats CLUC tenen el segell CertAcles, que garanteix 
el reconeixement del certificat a les universitats espanyoles i les universitats 
europees membres de CercleS.

La informació sobre la data dels exàmens s’actualitzarà 
periòdicament al web de la UdG.

Tallers de preparació d’exàmens:
Abans dels exàmens oficials d’anglès de nivell B2 
s’ofereixen tallers de preparació dels exàmens, de 
20 h de durada. Al web https://www.udg.edu/ca/slm/
cursos-i-examens/examens-oficials-i-tallers-de-
preparacio publiquem periòdicament les dades de les 
convocatòries d’examens i dels tallers. 

Ajuts 
Si ets estudiant de grau pots optar als ajuts PARLA3 
(Programa de terceres llengües) de l’AGAUR per a 
l’aprenentatge d’anglès, francès i alemany. 
Consulta tota la informació dels ajuts al web 
https://www.aprencidiomes.cat/ca/ajuts-i-beques

Intercanvis lingüístics
Practica llengües fent un Intercanvi lingüístic. Activitat 
gratuïta dirigida a estudiants de grau, màster o doctorat, 
a PDI i PAS de la UdG i a estudiants de mobilitat. Un 
intercanvi et permet practicar la llengua, conèixer 
nova gent i noves cultures d’una manera ben divertida. 
Si ets estudiant de grau, aquesta activitat et permet 
reconèixer 2 crèdits per cada vegada que hi participis. 

UdG Babel: el portal de recursos lingüístics 
de la UdG 
Si no tens temps de fer un curs amb nosaltres, consulta 
UdG Babel, el portal de recursos lingüístics de la 
Universitat de Girona. Hi trobaràs guies de tota mena 
per a l’elaboració del TFG i la redacció dels treballs del 
teu grau, consells per a les exposicions orals, guies de 
redacció en les disciplines que t’interessin, eines per a 
la gestió de bibliografia i molts altres recursos. 
https://babel.udg.edu/ 
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#idiomespertriomfar
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Consulta els requisits d’accés, preus, proves de nivell, etc. a:
http://www.udg.edu/llengues

Servei de Llengües Modernes
Campus de Montilivi
Edifici de Dret - nivell 0. 17003 Girona
Tel. 972 418 264  llengues@udg.edu

Segueix-nos @UdGllengues
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