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El Centre d’Idiomes
Moderns que s’adapta
a l’estudiant

El Centre d’Idiomes Moderns ofereix a l’estudiant la
possibilitat d’estudiar idiomes independentment de
titulacions i coneixements previs, i sempre amb la
màxima flexibilitat, d’una manera adaptada a la
seva realitat personal i professional, i amb la possibilitat de fer-ho des de casa, en qualsevol horari, i al
seu propi ritme.

Anglès

Francès

Alemany

Japonès

Xinès

Català

Espanyol

Informació i
matrícula a
x.uoc.edu

Titulació
Una vegada superat el curs, l’estudiant obté un certificat
UOC. Si ha superat el nivell A1, A2, B1, B2 o C1 definit pel
Marc europeu comú de referència per a les llengües
(MECR), rebrà un certificat de nivell.
La UOC és centre col·laborador universitari de Cambridge English Language Assessment, i fem exàmens per als
certificats de Cambridge English al mateix centre universitari.

A la UOC es pot fer un examen certificador d’Anglès B2
reconegut per l’Associació de Centres de Llengües en
l’Ensenyament Superior (ACLES).

Docència i Campus UOC
Quan comença la docència, l’estudiant té accés a l’aula de l’assignatura,
on accedeix a tot el que necessita per a seguir el curs.

El pla docent on hi ha les indicacions necessàries per a fer el
seguiment de l’assignatura.

Al Campus de la UOC es
connecten més de 62.000
persones que segueixen
estudis universitaris, de
les quals més de 12.000
aprenen idiomes.

Els materials didàctis, que permeten que l’estudiant treballi
a fons el vocabulari i les estructures gramaticals.
Les eines comunicatives per a treballar l’expressió oral i
aplicar, mitjançant tasques coŀaboratives, els coneixements
adquirits (projecte SpeakApps).
Els fòrums i espais de comunicació virtuals i eines web 2.0
per a interactuar amb el profesor-consultor i els companys
d’aula.

El Centre d’Idiomes
Moderns de la UOC ha
estat premiat amb el
guardó Jaume Vicens
Vives a la qualitat docent
universitària.

Les activitats per a practicar competències específiques,
com els caràcters asiàtics, i els recursos que ofereix la
Biblioteca Virtual.

El professor
El professor-consultor de la UOC és expert
en l’ensenyament de llengües i en l’aprenentatge
virtual; guia i avalua el procés acadèmic de
l’estudiant i resol els dubtes que tingui.
En definitiva, l’acompanya i està en contacte
permanent amb ell per a ajudar-lo en el
seu progrés acadèmic i en l’assoliment dels
objectius d’aprenentatge.

Speak Apps

La UOC ha liderat el projecte SpeakApps, que
ha estat premiat amb la medalla de plata del
Learning Impact Award 2014. Les eines de
l’SpeakApps permeten practicar eficaçment totes
les competències necessàries per a dominar un
idioma, especialment la interacció oral.

Temps de dedicació
La metodologia asíncrona de la UOC fa que l’estudiant pugui seguir el curs els dies que vulgui i en l’horari que vulgui. Segons el creditatge del curs, hi ha de
dedicar entre 8 i 12 hores setmanals. Tot i així, el més
important és que es mantingui un ritme constant de
treball al llarg de tot el curs.

Avaluació
L’estudiant pot seguir el curs i periòdicament fer les
proves d’avaluació contínua, que consisteixen en una
sèrie d’activitats que haurà de resoldre virtualment
en el termini establert. El consultor assignat a cada
estudiant avaluarà cada una de les proves presentades per a assegurar el progés acadèmic i retroalimentar l’aprenentatge.

Matrícula

Beques i descomptes

Les persones interessades a matricular-se poden
fer-ho directament al nostre web, on trobaran tota la
informació necessària, o bé poden contactar amb les
nostres seus.

Si has començat un grau per primera vegada a partir
del 2014-15 i no tens el nivell B2 de llengua estrangera, cursa idiomes a la UOC i beneficia’t dels ajuts del
programa PARLA3 de terceres llengües de la Generalitat de Catalunya.

11% d’estalvi fent els cursos anuals
respecte a fer-los semestrals

Els períodes lectius són semestrals:
de setembre a gener i de febrer a juny

Els períodes de matriculació s’obren de maig a setembre i de novembre
a gener. S’ha de disposar d’un ordinador amb connexió a internet. Una
vegada que s’ha fet la matrícula, la UOC posa a l’abast de l’estudiant un
consultor, que en tot moment el guia, l’orienta i fa un seguiment del seu
progrés acadèmic.
Per a poder accedir al nivell mes adequat, recomanem al futur estudiant
d’anglès, francès, alemany o català que faci la prova de nivell disponible
a la pàgina web del Centre d’Idiomes Moderns.

Oferta del Centre d’Idiomes Moderns
Marc europeu comú de referència
Anglès
Nivell A1

Anglès A1.1

Francès

Alemany

Japonès

Francès A1

Alemany A1.1
Alemany A1.2
Alemany A1
intensiu

Japonès A1.1
Japonès A1.2
Japonès A1.3

Xinès 1
Xinès 2
Xinès 3

Català bàsic

Francès A2

Alemany A2.1
Alemany A2.2

Japonès A2.1
Japonès A2.2

Xinès 4
Xinès 5
Xinès 6

Català bàsic

Francès B1

Alemany B.1.1
Alemany B1.2

Francès B2.1
Francès B2.2

Alemany B.2.1
Alemany B2.2

Anglès A1.2

Nivell A2

Anglès A2.1
Anglès A2.2

Nivell B1

Anglès B1.1
Anglès B1.2

Xinès

Català

Espanyol
Espanyol per a
estrangers
Espanyol A1.1
Espanyol A1.2

Anglès B1
intensiu
Anglès B1 anual*
Nivell B2

Anglès B2.1
Anglès B2.2

Català nivell
intermedi

Anglès B2 anual*
Nivell C1

Anglès C1.1
Anglès C1.2

Català nivell
de suficiència

Anglès C1 anual*
Nivell C2

Català nivell
superior
*Cursos anuals d’octubre a juny

També t’oferim:
Curs de preparació a l’examen Goethe-Zertifikat B2

Curs preparació per l’examen DELF B2

Curs de preparació a l’examen Cambridge English:
First (FCE)

Curs de preparació per a l’examen Japanese-Language
Proficiency Test N5 (JLPT N5)

Curs de preparació a l’examen Cambridge English:
Advanced (CAE)

Curs Presentation Skills for Work

Curs de preparació als exàmens de xinès HSK 2, HSK 3
i HSK 4

Curs Speaking Skills for Work

Curs Writing Skills for Work

Sedes

Todas las sedes en sedes.uoc.edu
BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156 08018
Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Carrer del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

VALENCIA
Carrer de la Paz, 3 46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VILA-REAL
Biblioteca Universsitaria del Conocimiento Avenida Pío XII, 43 12540
Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

SEVILLA
Avenida Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801 110221
Bogotá Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135

MANRESA
Av. de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México Tel.: + 52
(55) 55 114206 al 08

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

Tots els cursos a: x.uoc.edu/que-vols-estudiar/cursos-idiomes/

