CURS DE PREPARACIÓ PER A L’EXAMEN DE SUFICIÈNCIA
Fa temps que voleu fer l’examen oficial de nivell C1 de llengua catalana però noteu que us fa falta
una repassada final abans de presentar-vos-hi? Aquest mes de juny i juliol teniu l’oportunitat de fer
un curs virtual que en només 30 hores us proporcionarà les habilitats i estratègies necessàries per
poder presentar-vos amb garanties a la convocatòria d’exàmens oficials CIFALC que tindrà lloc a la
mateixa UPF el 27 i 28 de juliol. Aprofiteu que aquesta és la primera vegada que s’ofereix aquest
curs a la UPF de manera totalment virtual, amb una atenció molt personalitzada, i que els exàmens
de nivell C1 de les convocatòries CIFALC que es fan a la mateixa universitat tenen uns continguts
més acadèmics, més adaptats al perfil de Personal Docent i Investigador, i continuen sent totalment
homologats als exàmens que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.
OBJECTIUS:
-Adquirir les destreses necessàries per superar l'examen oficial CIFALC de nivell C1 de
llengua catalana.
-Treballar estràtegies per obtenir bons resultats en les diferents àrees de l'examen.
-Perfeccionar l'expressió escrita i l'expressió oral a partir de la pràctica sistemàtica
d'activitats pròpies de l'examen oficial de nivell C1.
- Revisar els aspectes més conflictius de la gramàtica catalana
DURADA:
30 hores
DIES DE CLASSE:
Dimarts i dijous
HORES DE CLASSE:
16-18 h
CALENDARI:
Del 4 de juny al 23 de juliol de 2020
CERTIFICAT:
Certificat UPF d’aprofitament del curs. El certificat oficial de nivell C1 de llengua catalana l’obtenen
els participants que superen l’examen oficial CIFALC, que tindrà lloc el 27 i 28 de juliol.
REQUISIT D’ACCÉS:
Cal demostrar tenir assolit el nivell immediatament anterior al del curs, és a dir, el nivell C1.1 del
MECR, o bé enviant un certificat a idiomes@upf.edu o bé realitzant una prova de nivell. La prova,
que té un cost de 15 euros, es realitzarà virtualment i tindrà lloc el proper dijous 14 de maig, de 16
a 18 h. Inscriu-te a la prova de nivell de català.
MÉS INFORMACIÓ

CONTINGUTS:
CONTINGUTS GRAMATICALS
- Conjuncions i locucions conjuntives en les diverses oracions subordinades
- Morfologia verbal. Aspectes conflictius: subjuntiu-imperatiu, gerundi i oracions
condicionals
- Els pronoms relatius
- Els pronoms febles
- Preposicions simples i compostes. Canvi i caiguda de preposicions
- Adverbis conflictius
CONTINGUTS LÈXICS
-

Derivació
Precisió lèxica
Frases fetes i locucions
Sinonímia

CONTINGUTS TEXTUALS
-

La carta formal / el correu electrònic
L’article d’opinió / la carta al director
La notícia
L’entrada al blog
El text de presentació
La ressenya
L’informe

METODOLOGIA:
Acció formativa de 30 hores que parteix d’un enfocament eminentment pràctic, participatiu i molt
personalitzat, centrat sobretot en la realització d’activitats similars a les que apareixen a l’examen
oficial de nivell C1 de llengua catalana de la CIFALC. Cal tenir en compte que hi ha una versió
específica d’aquest examen destinada al col·lectiu del Personal Docent i Investigador (totalment
homologada a l’examen de nivell C1 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística), de
manera que durant el curs es fa un èmfasi especial a practicar exercicis d’expressió escrita i
expressió oral centrats en l’àmbit de la recerca i la docència universitàries, temàtica central de
l’examen específic del col·lectiu PDI.
Així mateix, aquest curs virtual inclou sessions de videoconferència en què la formadora explicarà i
aclarirà dubtes sobre els continguts gramaticals i lèxics que solen aparèixer amb més freqüència a
l’examen. Aquestes sessions també oferiran la possibilitat de treballar l’expressió oral en grups
reduïts a través de la divisió en grups de l’aula virtual, supervisats per la tutora. Finalment, a les
darreres setmanes del curs s’oferirà als participants la possibilitat de fer un simulacre d’examen
oficial.

