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CURSOS I EXÀMENS 
OFICIALS 
D’ALEMANY

Octubre 2019 - Febrer 2020
Goethe-Institut Barcelona



HERZLICH WILLKOMMEN!

INSCRIPCIÓ ONLINE:
www.goethe.de/barcelona

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS

INSCRIPCIÓ ONLINE: a www.goethe.de/barcelona fins al 30.09.19.

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL: fins al 30.09.2019 durant l’obertura de l’oficina de cursos  
(consulteu els horaris al nostre web).

Setmana especial d’inscripció i test de nivell presencial: 25.-27. i 30.09.2019.

TEST DE NIVELL

Si és la primera vegada que veniu al Goethe-Institut i ja teniu coneixements 
previs d’alemany haureu de fer un test de nivell que s‘ofereix en dues versions: 
online des de qualsevol lloc o presencial al Goethe-Institut. Així podrem avaluar 
els vostres coneixements d’alemany i escollirem el curs adequat per a vosaltres.

Durada: aprox. 1 hora (amb cita prèvia) 
Cost: 20 € (es descomptarà de l’import del curs)

Test de nivell online: reserva i accés al test de nivell a www.goethe.de/barcelona 
Test de nivell presencial: reserva de la cita a www.goethe.de/barcelona o a 
l’oficina de cursos (02.-04.09., 25.-27.09., 30.09.2019).

INSCRIPCIÓ ALS EXÀMENS OFICIALS

Les inscripcions per als exàmens es podran formalitzar online o bé presencialment 
a l’oficina de cursos en les dates d’inscripció publicades en aquest fulletó.

OFICINA DE CURSOS

cursos-barcelona@goethe.de 
examens-barcelona@goethe.de

Podeu consultar els horaris a: www.goethe.de/barcelona

CONTACTE I INSCRIPCIÓ



PER A ADULTS (A PARTIR DE 16 ANYS)

CURSOS ESTÀNDARD 4 H.L. / SETMANA

¡¡  Durada del curs: 14 setmanes
¡¡  Inici: febrer i octubre
¡¡  Freqüència: 1 o 2 sessions a la setmana
¡¡  Total: 56 h.l.

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 530 €

CURSOS ESTÀNDARD 8 H.L. / SETMANA

¡¡  Durada del curs: 14 setmanes
¡¡  Inici: febrer i octubre
¡¡  Freqüència: 2 sessions a la setmana
¡¡  Total: 112 h.l. 

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 950 €

CURSOS DE PREPARACIÓ PER ALS EXÀMENS

Aquests cursos van dirigits a estudiants que han superat respectivament els 
nivells B2, C1 o C2 i volen preparar-se de manera específica per als examens 
“Goethe-Zertifikat” del nivell corresponent. 

¡¡  Durada del curs: 14 setmanes
¡¡  Inici: febrer i octubre
¡¡  Freqüència: 1 sessió a la setmana
¡¡  Total: 28 h.l.

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

CURSOS SUPERINTENSIUS D’ESTIU

¡¡  Durada del curs: 2 o 4 setmanes
¡¡  Inici: juliol i setembre
¡¡  Freqüència: 5 sessions a la setmana
¡¡  Total: 50 h.l. o 100 h.l.

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 

50 h.l. 460 €
100 h.l. 920 €

* hora lectiva (h.l.) = 45 minuts

ELS NOSTRES CURSOS D’ALEMANY
CURSOS ESPECIALS

Als nostres cursos especials podeu ampliar els vostres coneixements 
d’alemany i millorar la vostra habilitat en la conversa sobre temes culturals 
i d’actualitat.

¡¡  Durada del curs: 14 setmanes
¡¡  Inici: febrer i octubre
¡¡  Freqüència: 1 sessió a la setmana
¡¡  Total: 28 h.l.

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

PER A JOVES (DE 12 A 15 ANYS)
CURSOS ESTÀNDARD 

¡¡  Durada del curs: 28 setmanes
¡¡  Inici: octubre
¡¡  Freqüència: 1 sessió a la setmana
¡¡  Total: 56 h.l.

Import del curs (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 520 €



CURSOS ESTÀNDARD

PREU
Per a cada curs de 56 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 530 €

CURSOS ESTÀNDARD 4 H.L. A1 A2 B1 B2 C1 C2
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14 SETMANES 2 sessions a la setmana (4 h.l. a la setmana).

Dll / Dc  
07.10.19-27.01.20 18:15 – 19:45 h

20:00 – 21:30 h

Dm / Dj  
08.10.19-28.01.20 09:00 – 10:30 h

16:30 – 18:00 h

18:15 – 19:45 h

20:00 – 21:30 h

14 SETMANES 1 sessió a la setmana (4 h.l. a la setmana).
Divendres 
04.10.19-31.01.20 09:00 – 12:15 h

14:30 – 17:45 h

16:00 – 19:15 h

18:00 – 21:15 h

Dissabte  
05.10.19-31.01.20 10:00 – 13:15 h

CURSOS ESTÀNDARD 8 H.L. 
14 SETMANES 2 sessions a la setmana (8 h.l. a la setmana).

A1 A2

Dll / Dc 
07.10.19-27.01.20 18:15 - 21:30 h

Dm / Dj
08.10.19-28.01.20 09:00- 12:15 h

18:15 - 21:30 h

PREU
Per a cada curs de 112 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 950 €

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

CURS DE PREPARACIÓ PER A L’EXAMEN GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell B2.4 acabat.

B2

Dimecres
09.10.19-22.01.20 20:00 - 21:30 h

CURS DE PREPARACIÓ PER A L’EXAMEN GOETHE-ZERTIFIKAT C1 
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell C1.4 acabat.

C1

Dimecres
09.10.19-22.01.20 20:00 - 21:30 h

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

CURSOS DE PREPARACIÓ PER ALS EXÀMENS

CONSOLIDACIÓ GRAMÀTICA, EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA  
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana). 
Requisit: nivell B1.3 acabat.

A2-B1

Dimarts
08.10.19-28.01.20 18:15 - 19:45 h

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

CURSOS ESPECIALS DE CONSOLIDACIÓ



CURSOS ESPECIALS DE LLENGUA I CULTURA

CLUB DE PREMSA  
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell B2.1 acabat.

B2

 

Dilluns
07.10.19-27.01.20 20:00 - 21:30 h

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

CLUB DE PREMSA  
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana). 
Requisit: nivell C1.1 acabat.

C1-C2

 

Dilluns
07.10.19-27.01.20 20:00 - 21:30 h

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

DIÀLEG INTERCULTURAL  
14 SETMANES 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell B2.3 acabat.

B2-C1

 

Dimecres
09.10.19-22.01.20 20:00 - 21:30 h

UN VIATGE AL ROMANTICISME ALEMANY  
11 SESSIONS 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana). 
Requisit: nivell B1.3 acabat.

B1-C2

 

Divendres
18.10.19-30.01.20 18:00 - 19:30 h

PREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 290 €

PREU
Per a cada curs de 22 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 210 €

04.10.19 - 01.02.20 Quadrimestre d‘hivern 2019/20

Dies no lectius:  
12.10.19 El Pilar 
01.11.19 Tots Sants 
06.- 07.12.19 Dia de la Constitució/Immaculada 
23.12.19 - 07.01.20 Vacances de Nadal

CALENDARI ACADÈMIC

És un requisit indispensable haver superat el nivell anterior per a assistir al 
curs següent. 

El Goethe-Institut Barcelona es reserva el dret de cancel·lar els cursos que no 
arribin a un mínim de participants.

Tingueu en compte que el preu del curs no inclou el llibre.

Consulteu les nostres condicions generals i la política de protecció de dades a la 
pàgina web: www.goethe.de/barcelona.

RECORDEU

Trobareu tota la informació detallada sobre els cursos especials de llengua i 
cultura a: www.goethe.de/barcelona



EXÀMENS OFICIALS 2020

Les inscripcions es poden formalitzar online al nostre web o de manera presencial  
a l’oficina de cursos durant el seu horari d’obertura.

Convocatòries extraordinàries segons demanda a partir de 20 alumnes d’un 
mateix examen. 

Trobareu més informació sobre condicions generals i reglament d’exàmens a:  
www.goethe.de/barcelona/examens

CONVOCATÒRIES A BARCELONA I PREUS

INSCRIPCIÓ ONLINE  
(també pels exàmens a LLEIDA, TARRAGONA, 

PALMA DE MALLORCA)  
i materials de preparació a:

www.goethe.de/barcelona/examens

ADULTS PREUS FEBRER MAIG / JUNY SETEMBRE

EXAMEN INTERNS EXTERNS INSCRIPCIÓ EXAMEN INSCRIPCIÓ EXAMEN INSCRIPCIÓ EXAMEN

Goethe-Zertifikat C2: GDS
(examen modular)

240 € 280 €
fins: 11.05.20 16. i 18.06.20

mòdul: 70 € mòdul: 80 €

Goethe-Zertifikat C1 150 € 220 € fins: 07.01.20 04. i 05.02.20 fins: 11.05.20 16. i 17.06.20 fins: 13.07.20 02. i 03.09.20

TestDaF Inscripcions a través de www.goethe.de/barcelona/testdaf 22.04.20

Goethe-Zertifikat B2
(examen modular)

130 € 190 €
fins: 07.01.20 04. i 05.02.20 fins: 11.05.20 16. i 17.06.20 fins: 13.07.20 02. i 03.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 60 €

Goethe-Zertifikat B1
(examen modular)

110 € 160 €
fins: 07.01.20

04. i 05.02.20 

04. i 05.02.20
fins: 11.05.20

16. i 17.06.20

16. i 17.06.20
fins: 13.07.20 02. i 03.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 50 €

Goethe-Zertifikat A2 80 € 105 € fins: 07.01.20 04.02.20 fins: 05.03.20 06.05.20

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1 55 € 80 € fins: 07.01.20 04.02.20 fins: 05.03.20 06.05.20

Goethe-Test PRO 80 € Dirigiu-vos a l’oficina de cursos per concertar una data

JOVES PREUS FEBRER MAIG / JUNY SETEMBRE

EXAMEN INTERNS EXTERNS INSCRIPCIÓ EXAMEN INSCRIPCIÓ EXAMEN INSCRIPCIÓ EXAMEN

Goethe-Zertifikat B2
(examen modular)

130 € 190 €
fins: 07.01.20 04. i 05.02.20 fins: 12.05.20 16. i 17.06.20 fins: 13.07.20 02. i 03.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 60 €

Goethe-Zertifikat B1:
(examen modular)

110 € 160 €
fins: 07.01.20 04. i 06.02.20 fins: 12.05.20 16. i 18.06.20 fins: 13.07.20 02. i 03.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 50 €

Goethe-Zertifikat A2  
Fit in Deutsch 80 € 105 € fins: 05.03.20 07. o 08.05.20

Goethe-Zertifikat A1:
Fit in Deutsch 1 55 € 80 € fins: 05.03.20 07. o 08.05.20



CURSOS
Quins períodes lectius s’ofereixen durant l’any?
Cursos d’hivern: d’octubre a gener o principis de febrer; cursos de primavera: de febrer a juny; 
cursos intensius d’estiu: juliol i setembre. Per a cursos intensius durant els semestres consulteu la 
nostra pàgina web www.goethe.de/barcelona. 

Quins tipus de cursos i quins nivells puc assolir?
Oferim diversos tipus de cursos d’alemany als què podeu assistir un cop, dos cops o més per 
setmana. El nostre programa de cursos inclou tots els nivells. Podeu informar-vos sobre la nostra 
amplia varietat de cursos segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) 
al nostre web.

Tinc coneixements previs d’alemany. He de fer la prova de nivell? 
Si ja teniu coneixements d’alemany i teniu un certificat del Goethe-Institut (o un certificat del TestDaF) 
que els acrediti veniu si us plau amb el certificat a l’oficina de cursos i us inscriure’m presencialment.

Si ja teniu coneixements d’alemany i no teniu cap certificat del Goethe-Institut (o un certificat del 
TestDaF) que els acrediti, haureu de realitzar una prova de nivell. Aquestes proves es realitzaran 
durant els períodes d’inscripció o amb cita prèvia i la seva validesa és a nivell intern. Les proves de 
nivell es poden reservar a www.goethe.de/barcelona o a la nostra oficina de cursos.

Com puc inscriure’m en un curs?
Les inscripcions es faran online a la nostra pàgina web o presencials a les instal·lacions del Goethe-
Institut Barcelona durant el període habilitat per a fer-les. El pagament es realitzarà en el mateix 
moment de la inscripció, en efectiu, amb taló o targeta. No s’accepten domiciliacions bancàries ni 
pagaments fraccionats.

Com puc recuperar una classe a la què he faltat?
Els alumnes trobareu a la plataforma online moodle la informació sobre el que s’ha fet a classe així 
com també els deures. Recordeu que us matriculeu a un curs determinat i que en cas de no poder 
assistir a una classe no la podeu recuperar assistint a un altre grup.

Rebré a final de curs un certificat?
Els alumnes que assistiu a un mínim del 70% de les classes, rebreu un certificat d’assistència a final 
de curs.

Puc canviar de grup un cop feta la matrícula?
Es pot canviar de grup sempre i quan quedin places lliures. En aquest cas, contacteu amb l’oficina 
de cursos per a sol·licitar un canvi.

S’imparteixen tots els cursos que s’ofereixen?
Malauradament, no sempre és possible que tots els cursos ofertats es duguin a terme, ja que hi ha 
un nombre mínim de participants que varia segons el curs. Si un curs s’ha de suprimir, informem als 
alumnes que hi estan inscrits. En aquest cas, els oferim un curs alternatiu o bé la devolució dels diners.

On i quan puc comprar el material didàctic?
Els llibres no estan inclosos en el preu del curs. La venda del material didàctic es farà durant la 
primera setmana de classe al nostre institut. El representant d’una llibreria externa ven els llibres 
amb un descompte pels nostres alumnes.

Com puc estar al dia de les novetats del Goethe-Institut Barcelona?
Subscriviu-vos als nostres butlletins de notícies i seguiu-nos a les xarxes socials i sempre estareu 
al dia de les novetats dels diferents departaments del Goethe-Institut Barcelona. Al nostre web hi 
trobareu l’enllaç per fer la subscripció als nostres butlletins, així com també al nostre facebook, 
Instagram, twitter, youtube i linkedin.

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs)

On puc informar-me sobre l’oferta dels cursos a Alemanya?
Per informar-vos sobre els cursos d’alemany per a adults o per a joves a Alemanya dirigiu-vos a la 
nostra oficina d’assessorament.

Quins són els termes i condicions generals per a la inscripció als cursos? 
Les trobareu publicades al nostre web www.goethe.de/barcelona.

EXÀMENS
Quina diferència hi ha entre el certificat d’assistència al curs, el test de nivell i l’examen oficial?
Només els Goethe-Zertifikat des del nivell A1 fins al C2, obtinguts després d’aprovar els exàmens 
oficials corresponents, estan reconeguts a nivell mundial com a prova de coneixements d’alemany 
com a llengua estrangera. Els certificats de participació als cursos d’idioma, les proves de nivell o 
similars no estan reconeguts oficialment, però tenen validesa per a ús intern de l’institut. 

Puc examinar-me si no he realitzat prèviament un curs de preparació? 
La participació a l’examen no exigeix haver assistit a un determinat curs d’idioma o a un curs de 
preparació ni haver de disposar d’un certificat del nivell inferior. Tot i així, és molt recomanable 
fer-ho.

On puc obtenir material de preparació pels exàmens?
Per a cada un dels exàmens trobareu a la nostra pàgina web material de preparació i informació, 
així com llibres de preparació per exàmens a la nostra biblioteca.

Què succeeix si no em presento o em retiro de l’examen?
La no presentació o retirada de l’examen comportarà la impossibilitat del reemborsament de les 
taxes ja abonades. Únicament en cas de malaltia i presentant de forma immediata un certificat 
mèdic en el centre examinador, es podrà ajornar l’examen. En aquest cas, es cobrarà una taxa 
administrativa.

Tinc necessitats especials, puc examinar-me?
Com a centre examinador ens esforcem per cobrir las necessitats especials dels participants de 
manera personalitzada. Tanmateix s’haurà d’informar durant la inscripció sobre el tipus i grau de 
la necessitat especial i presentar el certificat mèdic corresponent. La confidencialitat en aquest 
aspecte està garantida. En cas d’inscripció online contacteu si us plau amb l’oficina de cursos.

Quantes vegades puc presentar-me a l’examen?
Podeu repetir l’examen tantes vegades com ho desitgeu fent la inscripció i abonant les taxes 
corresponents. els detalls, incloent-hi també la possibilitat de repetir només algun dels mòduls en el 
cas del Goethe-Zertifikat B1, B2 o C2 estan reglamentats a les disposicions d’aplicació corresponents 
de cada examen.

Quant temps de validesa té el meu examen?
Els certificats del Goethe-Institut no perden la seva validesa amb el temps. No obstant això, hi ha 
institucions i empreses que exigeixen certificats que no excedeixin una certa antiguitat. 

Què faig si he perdut el meu certificat? 
No és possible expedir un duplicat del certificat oficial. Malgrat això, el centre on us heu examinat 
podrà expedir-vos una certificació equivalent subjecta al pagament d’una taxa, sempre i quan 
l’examen s’hagi realitzat en els darrers 10 anys.

Quins són els termes i condicions generals per a la inscripció als exàmens? 
Les trobareu publicades al nostre web www.goethe.de/barcelona.
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VISITI’NS A LES SEGÜENTS SEUS

La nostra xarxa de centres

 Goethe-Institut
 Delegacions del Goethe-Institut 
 Centres examinadors
 Centre cultural

CURSOS A ALEMANYA

I a més a més, si voleu combinar el vostre  
aprenentatge amb un curs intensiu a Alemanya  
contacteu amb la nostra assessora  
Julia Stephanus:

julia.stephanus@goethe.de
www.goethe.de/espana/cursos-alemania
Tel.: +34 662 554 946
Tel.: +34 93 292 6006

GOETHE-INSTITUT BARCELONA

LA GOETHE-KARTE
Quan us inscriviu a un curs rebeu 
automàticament la Goethe-Karte. 
Aquesta targeta, que també us 
acredita com a usuari de la  
biblioteca, us ofereix nombrosos 
descomptes en entitats associades.

gratis Per als nostres alumnes:

BIBLIOTECA
La biblioteca està oberta a totes les persones interessades. Disposa d’un fons 
de 10.000 documents impresos i audiovisuals i porporciona informació referent 
a la vida cultural, social i política a Alemanya. A més a més, a la página web de 
la biblioteca hi trobeu el Portal d’escriptors i l’accés a la ONLEIHE, el préstec de 
mitjans digitals. Esperem la vostra visita.

ACTIVITATS
• Programa cultural
• Cicle de cine alemany
• Tertúlia setmanal
• Assessorament pedagògic
• Servei de tàndem

COM ARRIBAR-HI

GOETHE-INSTITUT BARCELONA 

Roger de Flor, 224
08025 Barcelona 

cursos-barcelona@goethe.de
examens-barcelona@goethe.de
www.goethe.de/barcelona

Com arribar-hi amb transport públic:

en metro: 
L2 Sagrada Família 
L5 Verdaguer / Sagrada Família 
L4 Verdaguer

en autobús: 
6 - 19 - 33 - 34 - 39 - 47 - B24- D50 -  
H8 - H10 - V19

APRENDRE  

ALEMANY

als 12 instituts d’Alemanya

www.goethe.de/espana/ 

cursos-alemania



 

Goethe-Institut Barcelona

Roger de Flor, 224 
08025 Barcelona 
Tel. +34 93 2926006

cursos-barcelona@goethe.de 
examens-barcelona@goethe.de  
info-barcelona@goethe.de 
www.goethe.de/barcelona

SEGUIU-NOS  
A LES XARXES 
SOCIALS:

 @GoetheInstitutBarcelona

 @GIBarcelona

 goetheinstitut_barcelona

 Goethe-Institut Barcelona

 Goethe-Institut Barcelona 


