Les proves oficials de llengua catalana al Brasil
Del dia 28 de setembre fins al 14 d'octubre estarà obert el període de preinscripció a
les proves oficials per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català com a
llengua estrangera fora del domini lingüístic.
Les proves que són exemptes de pagament i seran realitzades durant els dissabtes del
mes de novembre, a la "ASSOCIAÇÃO CULTURAL CATALONIA" localitzada a
l'avinguda Lins de Vasconcelos, 1807, al barri de Vila Mariana, São Paulo. Les proves
oficials de català a l'estranger només són realitzades una vegada a l'any, i al Brasil,
només ho són a São Paulo.
És important saber que els dies de la prova escrita ja estan determinats segons el
calendari de la convocatòria 2020, però que les dates de les proves orals seran
marcades després de finalitzades les inscripcions i segons l'agenda de l'entrevistador,
cal remarcar que les persones que vénen d'altres ciutats tindran prioritat d'horari.

És molt important que no deixeu de fer la preinscripció durant el període indicat, en
contrari, no tindreu accés per fer la inscripció i no estareu habilitats a fer les proves.
Aleshores, primer es fa la preinscripció (de 28/09 a 14/10) i després la inscripció (de
16/10 a 29/10).

Com es fa l'inscripció per a les proves?
(como fazer a inscrição para as provas oficiais)
1 - accedir el site: (acessar o site)
www.llull.cat/certificats

2- A la pàgina "Certificats de català" trobareu informacions sobre les dates dels exàmens i
principalment les dates del període de preinscripció (del 28/09 al 14/10).
(nesta pagina voces encontrarão as informações referentes ao periodo de préinscrição, inscrição e realização das provas escritas)

3- A sota el calendari, al costat del títol INSCRIPCIÓ trobareu a la primera frase l'expressió ‘seu
electrònica’ destacada en un altre color. Feu un clic a sobre i se us obrirà la pàgina "Tràmits i
serveis". (abaixo do calendàrio, ao lado do título INSCRIPCIÓ voces verão uma primeira frase
com a expressão “seu electrònica” destacada em outra cor. Façam um clic sobre a palavra e se
abrirá a página “Tràmits i serveis”)

4 – Sota el títol ‘Tràmits i serveis”, cliqueu sobre la paraula 'Certificació'. Un cop a la
pàgina de "Certificats de llengua catalana" els nous usuaris s'hauran de registrar i
escollir el nivell de prova que volen fer, i els usuaris que ja estan inscrits d'altres anys,
només cal que hi entrin amb la mateixa adreça electrònica i contrasenya que han fet
servir quan s'han registrat. (Abaixo do titulo “Tràmits i serveis” cliquem na palavra
‘certificaciò’ e uma vez na pagina “Certificats de llengua catalana” os novos usuários
deverão se cadastrar para ter acesso e escolher o nivel da prova que queiram fazer. Os
usuàrios já registrados de outros anos poderão acessar a plataforma usando o mesmo email e senha de quando se cadastraram).

Només tindreu accés a aquesta última pàgina per fer el registre durant el període de
preinscripció.

5- Torneu a la pàgina "Certificats de català" i a l'esquerra, trobareu els nivells de
proves que podeu fer aquí a São Paulo, i si cliqueu a damunt d'un nivell, se us obrirà
una altra pàgina amb les informacions específiques d'aquest nivell, inclòs hi trobareu
en pdf models de proves amb el solucionari que podreu imprimir per estudiar i
analitzar.

