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Què és el Currículum Nuclear? 

 La Universitat Rovira i Virgili va impulsar fa uns 
anys la creació del Currículum Nuclear per als 
alumnes de la Universitat amb l’objectiu de 
completar la seva formació en determinats 
àmbits transversals (els idiomes, el coneixement 
de les noves tecnologies de la informació, 
l’expressió oral i escrita, etc.), àmbits que 
considera que són fonamentals per afrontar el 
món professional amb més garanties. 



Espai europeu d’educació superior 
 

 L’espai europeu d’educació superior dóna un 
paper protagonista a les llengües com a eina de 
comunicació entre universitats, professors i 
estudiants de tots els països que componen la 
Unió Europea. 

 El coneixement de llengües és vital per estimular 
la mobilitat d’estudiants entre universitats 
europees, amb programes com el conegut 
Erasmus, etc. 

  
  



La URV, els graus i les llengües 

 La Universitat Rovira i Virgili, en el seu procés 
d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, el curs 
2009-10 va començar a oferir els nous estudis de grau 
en tots els seus centres.   

 En aquell moment la URV va decidir assumir un paper 
actiu en la promoció del multilingüisme.    

 En aquest sentit, la URV exigeix als estudiants que 
inicien els seus estudis de grau que acreditin un nivell en 
una tercera llengua, a escollir entre anglès, francès, 
alemany, italià i portuguès, corresponent al nivell B1 del 
Marc Comú Europeu de Referència.  

  
 Aquest nivell B1 en tercera llengua és, doncs, un 

requisit per a la obtenció del graduat. 



Com s’acredita el nivell B1 en 3a 
llengua? 

 Les competències d’idioma estranger (anglès) es 
consideraran assolides: 
– − Cursant almenys 12 ECTS d’assignatures impartides 

i avaluades en anglès. 

– − Elaborant i defensant el treball de fi de grau en 
anglès. 

– − Superant una convocatòria de l’examen per lliure 
de nivell B1. 

– -  Acreditant el nivell en una convocatòria de 
l’examen interuniversitari CLUC. 

– − Acreditant el nivell necessari mitjançant la 
presentació d’un certificat a tal efecte. 



Quins certificats acrediten el nivell B1? 
En llengua anglesa: 

 Servei Lingüístic URV Nivell 3 (120 hores) 

Superació examen B1 

Nivell B1 o superior en 
examen CLUC 

Servei Lingüístic URV  i el 
d’altres universitats catalanes  

Nivell 3 (120 hores) 

 Nivell B1 o superior en 
examen CLUC 

Escoles Oficials d’Idiomes  Nivell 3 / Certificat Cicle 
Elemental / Certificat de 

nivell Intermedi   
University of Cambridge.  
ESOL Examinations  

Cambridge PET (Preliminary 

English Test)  
BEC Preliminary ( Business 
English Certificate)  

Trinity International 
Examinations Board  

Trinity ISE 1  



Quins certificats acrediten el nivell B1? 
En llengua francesa: 

 Institució Nivell 

Servei Lingüístic URV Nivell 3 (120 hores) 

Superació examen B1 

Servei Lingüístic URV  i el 
d’altres universitats catalanes  

Nivell 3 (120 hores) 

  

Escoles Oficials d’Idiomes  Nivell 3 / Certificat Cicle 
Elemental / Certificat de 

nivell Intermedi   
Centre International  
d’Etudes Pédagogiques.  
Ministeri Francès d’Educació  

TCF B1 (Test de connaissance 
du français B1)  

Ministeri Francès d’Educació DELF B1 (Diplôme d’Etudes 
en Langue Française B1)  

Alliance Française  CEFP 2 (Certificat d'Etudes de 
Française Pratique 2)  



Quins certificats acrediten el nivell B1? 

En llengua alemanya: 

 
Institució Nivell 

Serveis Lingüístics 
d’altres universitats 
catalanes  

Nivell 3 (120 hores)  

Escoles Oficials d’Idiomes  Nivell 3 / Certificat Cicle 
Elemental / Certificat de 

nivell Intermedi   

Goethe Institut  Goethe Zertificat B1 
(Zertifikat Deutsch / ZD 

B1)  



Quins certificats acrediten el nivell B1? 
En llengua italiana: 

 Institució Nivell 

Servei Lingüístic URV i el d’altres 
universitats catalanes  

Nivell 3  

Superació examen B1 

Escoles Oficials d’Idiomes Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental/ 
Certificat de nivell Intermedi  

Università per stranieri di Perugia CELI 2 (Certificato di Lingua Italiana)  

CIC I (Certificato di Italiano 
Commerciale – livello intermedio) 

Università per stranieri di Siena CILS UNO (Certificazione Italiano 
Lingua Straniera 

Società Dante Alighieri PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana 
Dante Alighieri) 

Università Roma Tre ele.it (Certificato di competenza 
elementare in italiano come lingua 
straniera) 



Quins certificats acrediten el nivell B1? 

En llengua portuguesa: 

 
Institució Nivell 

Serveis Lingüístics d’universitats 
catalanes 

Nivell 3 (120 hores) 

Escoles Oficials d’Idiomes  
Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / 

Certificat de nivell Intermedi   

Ministério de Educaçao  Diploma Elementar de Portugês 
Lingua Estrangeira (DEPLE)  



Cursos d’idiomes del Currículum 
Nuclear 

 El Servei Lingüístic és l’encarregat de 
l’organització i la matrícula dels cursos 
d’idiomes del Currículum Nuclear.  

 Per a més informació, visiteu la nostra 
pàgina web:  

 

  http://www.linguistic.urv.cat/ 

 

http://www.linguistic.urv.cat/


Equivalència  

 El nivell B1 en tercera llengua, exigit per la 
URV als seus nous graduats, equival a un 
nivell 3 del Servei Lingüístic. 



Oferta de nivells i idiomes 

 Campus Catalunya (Facultats de Lletres, 
Ciències Jurídiques i Escola d’Infermeria) 

 (Tarragona) 

 

– Anglès: nivells 1, 2, 3, 4 i 5 

– Francès: nivells 1, 2 i 3 

– Italià: nivells 1, 2 i 3 

 

 

 



 Campus Vapor Nou (Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut - Reus) 

 

– Anglès: nivells 2, 3 i 4 

 



 Campus Bellissens (Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials - Reus) 

 

– Anglès: nivells 2 i 3 



 Campus Terres de l’Ebre (Tortosa) 

 

– Anglès: nivells 2 i 3 

 



 Seu del Baix Penedès (Coma-ruga – El 
Vendrell) 

 

– Anglès: nivell 2 

 



Durada i preus dels cursos 

 Els cursos tenen una durada de 120 hores.  

 Es fan dues sessions per setmana, en dies 
alterns (dilluns i dimecres, o dimarts i 
dijous). 

 Els cursos del Currículum Nuclear estan 
subvencionats per la Universitat. Per a 
nivell 1, consulteu condicions.  

 El preu d’un curs de currículum nuclear és 
de 334,20 € 



Proves de nivell 
 Es fan proves de nivell d’anglès en acabar algunes de les 

presentacions que fem arreu dels centres de la URV. 
 També hi ha proves de nivell generals extraordinàries. 

Per a més informació i/o cita prèvia, consulteu el nostre 
web.  

 Recordeu que no és obligatori fer la prova de nivell, però 
sí aconsellable, sobretot en casos de persones que no 
tinguin cap dels títols oficials abans esmentats i que, per 
tant, desconeguin el seu nivell real en l’idioma.  

 Per a totes aquelles persones que vulguin fer un curs al 
Servei Lingüístic sí és obligatori realitzar la prova de 
nivell, excepte en el cas d'haver aprovat un curs anterior 
al mateix Servei Lingüístic o voler cursar el nivell 1.  

 La prova de nivell no és vàlida per acreditar cap nivell, 
però sí per poder accedir als cursos d’idiomes. No s’emet 
cap certificat d’una prova de nivell.  

 Els resultats sortiran publicats al nostre web el dia 17 de 
setembre al migdia. 



Informació de matrícula 

 La matrícula es fa en línia mitjançant el 
nostre web http://www.linguistic.urv.cat/ 
dins dels períodes següents: del 18 de 
setembre al 24 de setembre.  



Altres cursos d’anglès del Servei 
Lingüístic 

 A part dels cursos tradicionals, el Servei 
Lingüístic també ofereix un curs de preparació 
del First Certificate del Cambridge (30 hores). 

 També oferim diversos nivells de català i també 
espanyol per a estrangers.  

 A l’estiu es fan cursos intensius de català, 
anglès, francès i italià.  

 



Una eina a la vostra disposició 

L’Espai d’aprenentatge de llengües us ofereix... 

 Recursos presencials i virtuals per a l’aprenentatge de l’anglès, 
català i espanyol: 
 

– Llibres i material audiovisual 

– Diaris i revistes 

– Materials en línia 

– CD-Roms 

– Accés a canals de TV satèl·lit 

– Grups de conversa 

– Intercanvis lingüístics  
 

 Suport a l’aprenentatge lingüístic presencial o en línia.  
 Adreça electrònica: espaillengues.craicatalunya@urv.cat 

 Ubicació: CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) del 

     Campus Catalunya, Campus Sescelades, Campus Terres de l’Ebre, Campus Vila-seca, 
Campus Bellissens, Medicina i Ciències de la Salut i Baix Penedès. 

 

 Trobareu més informació en el web del CRAI: www.urv.cat/crai  

 

mailto:espaillengues.craicatalunya@urv.cat
http://www.urv.cat/crai


Recordatori 

 Recordeu que la pàgina web on trobareu 
els resultats de les proves de nivell i tota 
la informació referent als cursos del Servei 
Lingüístic és:  

 

  http://www.linguistic.urv.cat/ 

 

http://www.linguistic.urv.cat/

