
de llengua catalana

Acabes d’arribar a la UPC i vols tenir 
un primer contacte amb el català? Ja 
en saps i vols aprofundir-ne els 
coneixements? Necessites acreditar 
el teu nivell de català? T’has de 
preparar per a l’examen de 
suficiència del PDI? 

Sigui quina sigui la teva situació, vine 
al Servei de Llengües i Terminologia. 
T’oferim un itinerari complet de 
formació i acreditació en llengua 
catalana que cobreix totes les 
necessitats, des de les més 
bàsiques fins a les més 
especialitzades.

ITINERARIS

Itinerari d’acollida: per iniciar-te 
en el català; per adquirir nocions bàsiques; 
per començar a interactuar; etc.

Itinerari de suficiència: per 
consolidar el domini de la normativa; 
per expressar-te oralment i per escrit 
utilitzant estructures complexes; per 
dominar un repertori lèxic ampli; etc.

Itinerari de perfeccionament 
i especialització: per assolir 
un nivell avançat, per expressar-te 
amb correcció, varietat i precisió; 
per especialitzar-te; etc.

d’aprenentatgePrograma

CARACTERÍSTIQUES

Cursos adreçats tant a la comunitat UPC 
com al públic extern

Proves de nivell

Cursos virtuals amb tutoria presencial 

Ús de plataformes virtuals d’aprenentatge 
(Parla.cat, Atenea)

Crèdits ECTS i de lliure elecció

Mòduls de 50 hores

Nivells segons el Marc Europeu Comú 
de Referència per a les Llengües (MECR)

Certificats expedits per la UPC, homologats 
amb els de la Generalitat de Catalunya i 
vàlids per a les convocatòries de la funció 
pública

CATALÀ PER A 
TOTS ELS NIVELLS 
I NECESSITATS

upc.edu/slt
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Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Politècnica de Catalunya
Tel. (+34) 93 401 74 97
cursos.slt@upc.edu
Jordi Girona, 31, edifci TG
UPC, Campus Nord 08034 Barcelona

Més informació, preus, horaris i inscripció en línia a:

upc.edu/slt/apren-catala 

MECR

Pràctica oral

Tallers culturals

Orientation Week

Erasmus Intensive 
Language Course 

Pràctica oral

Pràctica de redacció

A2.2A2.1

NIVELL
BÀSIC

NIVELL
ELEMENTAL

NIVELL
INTERMEDI

B1 B2 C1 C2

Taller de preparació de
l’examen de suficiència

Pràctica oral

Habilitats 
comunicatives

Redacció 
administrativa

Redacció 
tècnica 

Elemental
 1 2 3

NIVELL 
SUFICIÈNCIA

NIVELL
SUPERIOR

Superior

Intermedi
 1 2

Suficiència
 1 2

Bàsic
 1 2 3

Certificats oficials

Tallers

Cursos

ACOLLIDA SUFICIÈNCIA PERFECCIONAMENT 
I ESPECIALITZACIÓ
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