Certificats oficials de coneixements de
llengua catalana
Inscripció als exàmens de català i de llenguatge
jurídic de la CIFALC
Per presentar-vos als exàmens oficials de la Comissió
Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de
Catalunya (CIFALC), heu d'haver superat el curs de formació de
llengua catalana o de llenguatge jurídic durant el curs vigent a la
UOC i fer la inscripció durant el termini establert.
Si heu superat el curs de català de nivell intermedi, de suficiència,
superior o de llenguatge jurídic i no heu obtingut el certificat en els
exàmens oficials, us podeu tornar a presentar a l'examen pagant
50 euros en concepte de drets d'inscripció. Heu de fer la
inscripció a l’apartat Tràmits > Altres tràmits > Certificats oficials de
coneixements de llengua del campus virtual.
Si teniu cap dubte sobre la inscripció als exàmens de català o de
llenguatge jurídic, us podeu posar en contacte amb el Servei
d'atenció.

Realització dels exàmens
La prova escrita es fa de manera presencial cada segon dissabte
de febrer i cada segon dissabte de juny, mentre que la prova oral
es fa de manera virtual en dies diferents segons el nivell. Trobareu
la informació detallada a l’apartat tràmits > Altres tràmits >
Certificats oficials de coneixements de llengua catalana del campus
virtual.

Estructura de l'examen
Podeu consultar l'estructura i els models dels exàmens al web de la
Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques
de Catalunya (CIFALC).
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* Un cop començada la primera part de l'examen, podreu accedir a
l'aula fins a les 9.45 h. En cas que hi hagi cap incidència, us haureu
d'adreçar a la sala d'organització per resoldre-la.
Si us voleu retirar de l'examen, ho podreu fer a partir de les 9.45 h
lliurant a l'examinador de l'aula els enunciats de l'examen i indicant
per escrit la voluntat de retirar-vos-en.

Prova oral virtual
Les proves orals es fan per videoconferència. Per aquest motiu,
necessitareu un ordinador amb càmera web i micròfon (externs o
integrats a l'ordinador) i connexió a internet. Us recomanem que, si
en teniu, el dia de la prova us connecteu per cable a internet i així
podreu millorar la qualitat de la trucada.

