EXAMINA’T D’ANGLÈS_edició 2
Examen multinivell d’anglès
OBJECTIU
Organitzar una convocatòria d’exàmens presencials per a persones que tinguin un nivell intermedi o bé avançat de
llengua anglesa i necessitin acreditar-lo. Es tracta de l’examen multinivell de la Universitat Autònoma de Barcelona, fet
a través del seu Servei de Llengües, que permet acreditar el nivell B1, B2 o C1 de llengua anglesa.
PERFIL D’ENTRADA
Persones en situació d’atur o ERTO.
Majors de 16 anys que tinguin com a mínim un nivell d’anglès equivalent o pròxim al B1 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües.
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REQUISITS
Places limitades (300 places).
L’alumnat que faci el curs de 30 hores «Prepara’t i certifica’t en anglès» té plaça reservada i no ha de fer la preinscripció
a l’examen.
Les places romanents quedaran a disposició de persones que no segueixin aquesta formació i que hagin fet la
preinscripció a l’examen
Un cop acabades les preinscripcions, el Servei de Llengües de la UAB es posarà en contacte amb les persones
preinscrites a través del correu per tal que omplin un formulari per confirmar la plaça i formalitzar la matrícula. Si la UAB
no rep el formulari degudament emplenat en un termini de 24 hores des de la recepció del correu, es considera que es
renuncia a la plaça i aquesta s’assignarà a la persona següent de la llista.
Una vegada confirmada la plaça, el Servei de Llengües de la UAB es posarà de nou en contacte amb les persones
inscrites per tal que facin la reserva de dia i hora per a les diferents parts de què consta l’examen i per comunicar-los
també altra informació d’interès, com l’adreça on es realitzarà l’examen.
Totes les comunicacions es faran per correu electrònic.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS
Totes les persones que necessitin acreditar el seu nivell de llengua anglesa en les quatre destreses amb un certificat
amb
segell
universitari
i
reconegut
per
la
Generalitat
de
Catalunya:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf

CONTINGUTS
Cofinancen:

L’examen avalua les quatre destreses i consta de tres parts ben diferenciades: la part d’expressió escrita, que es fa
presencialment i en format de grup; la part de comprensió oral i escrita i de coneixements gramaticals i lèxics, que es fa
presencialment per ordinador, i la part d’expressió oral, que es fa presencialment de manera individual.
La descripció completa de l’examen, així com exemples de tasques i els criteris d’avaluació, es troba a
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/certificats-i-examens/descripcio-dels-examens/angles-b1-a-c11345819106896.html

DURADA
L’examen té una durada aproximada de 3 hores, però no es fa de manera seguida, sinó que es divideix en tres proves:
• Prova d’expressió escrita, de 90 minuts.
• Prova per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral), d’una durada
aproximada d’entre 45 i 70 minuts.
• Prova d’expressió oral: 30 minuts (10 minuts de preparació i 20 minuts de prova oral aproximadament).
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CALENDARI PREVIST
Inici: divendres 19 de novembre de 2021.
Fi:
divendres 3 de desembre de 2021.

Cofinancen:

Lliurament de resultats (per correu electrònic): divendres 4 de febrer de 2022, a partir de les 12 h.
Lliurament de certificats (per correu electrònic): divendres 18 de febrer de 2022.

HORARI PREVIST
A concretar durant el mes de setembre.

LLOC DE REALITZACIÓ
Barcelona ciutat. Com a mínim tres setmanes abans de l’examen es comunicarà als examinands l’adreça on es portarà
a terme l’examen.

