
Cursos de B2 i C1  
de valenCià 

De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h (des de l’1 fins al 28 de juliol)
Característiques dels cursos:
• Requisits previs: 

- per a accedir al curs de B2 cal tenir acreditat el nivell B1 o equivalent 
- per a accedir al curs de C1 cal tenir acreditat el nivell B2 o equivalent

• Nombre mínim i màxim d’alumnes per curs: 10-25
• Preu de matrícula: 

- 50 € alumnat/alumni UA
- 80€ personal extern
- PDI gratuït

• La durada del curs és de 120 hores, distribuïdes així: 
- 40 h presencials de continguts lèxics i gramaticals
- 40 h presencials de conversa
- 40 h de treball en línia.

Inscripció:
•	 Període	de	preinscripció:	del	8	al		29	de	juny	de	2015.	
•	 Instruccions	de	preinscripció	i	matriculació:		

Curs	de	B2:	http://slc.ua.es/va/formacio/horaris-cursos-b2-semipresencial-intensiu-juliol.html
Curs	de	C1:	http://slc.ua.es/va/formacio/horaris-cursos-c1-semipresencial-intensiu-juliol.html

Més informació en la Secretaria de Llengües (edifici Germà Bernàcer).  
Telèfon: 96 590 34 85 / servei.pl@ua.es 

SeMiPReSeNciaLS iNTeNSiuS juLioL 2015
ofeRiTS PeL SeRvei de LLeNGüeS i cuLTuRa de La ua
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