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...el portuguès és la cinquena llengua materna a nivell mundial i la llengua oficial 
d’Angola, Brasil, Cap Verd, Guinea Bissau, Moçambic, Portugal, São Tomé i Príncipe i 
Timor Oriental? 
 
...més de 250 milions de persones parlen portuguès? 
 
...si llegeixes en portuguès podràs descobrir magnífiques obres d’autors com José 
Saramago, Paulo Coelho, Mia Couto, Sophia de Mello Breyner, Jorge Amado o José 
Eduardo Agualusa? 
 
...si parles portuguès podràs entendre cançons de gran músics com Vinícius de Moraes, 
Caetano Veloso, Dulce Pontes, Cesária Évora, Mísia, Daniela Mercury, Adriana 
Calcanhotto o Madredeus? 
 
...Catalunya i Portugal mantenen, des de fa segles, estrets llaços econòmics, culturals i 
socials? 

CURS CALENDARI HORARI PREU 

Elemental 
3 de març > 18 de juny 2015 

60 hores 
Dimarts i dijous 

de 19h00 a 21h00 
350€ 

Intermedi 
3 de març > 18 de juny 2015 

60 hores 
Dimarts i dijous 

De19h00 a 21h00 
350€ 

Avançat 
2 de març > 29 de juny 2015 

60 hores 
Dilluns i dimecres 
de 19h00 a 21h00 

350€ 

Conversa 
6 de març > 26 de juny 2015 

30 hores 
Divendres 

de 19h00 a 21h00 
190€ 

INFORMACIÓ 

SABIES QUE… 



 
 
L’institut Camões és una institució pública que pertany a l’Estat portuguès i té per 
missió donar a conèixer la llengua i la cultura portugueses al món i coordinar la xarxa 
de l’ensenyament del portuguès a l’estranger. 
 
 
 

 
� El programa dels cursos Elemental, Intermedi i Avançat inclou 60 hores lectives 

dedicades a la llengua i la cultura portugueses. 
 
� El preu dels cursos inclou l’assistència a classe i el certificat. 
 
� Aquests cursos desenvolupen els continguts necessaris per obtenir els diplomes 

oficials de portuguès llengua estrangera reconeguts en el Marc europeu comú 
de referència per a les llengües (MERC). 

 
� Els organitzadors es reserven el dret de cancel�lar el curs si no s’assoleix un 

número mínim d’alumnes inscrits. 
 

 
 
 
 
 
Seu institucional i inscripcions: 
 
Centro de Língua Portuguesa / 
Instituto Camões de Barcelona 
Edifici Mòdul de Recerca A – MRA 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
 

Seu dels cursos: 
 
CEDESCA 
Centre d’Estudis Catalunya 
C/ Pelai 42, 2n 
08001 Barcelona 
 

 935 868 841 

 935 811 037 

 i.camoes.fti@uab.cat 

 Instituto Camões de Barcelona 

 institutocamoesbarcelona.blogspot.com.es 
 

 

 

 

 

 

 

L’INSTITUT CAMÕES 

ELS CURSOS 

CONTACTES 


