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CONtaCtE i iNSCRipCió

hERzliCh willkOMMEN!

iNSCRipCió ONliNE:
www.goethe.de/barcelona/cursos

  OfiCiNa dE CURSOS

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

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

Les inscripcions pels exàmens oficials es podran formalitzar online o bé  
presencialment a l’oficina de cursos durant els terminis d’inscripció publicats en 
aquest fulletó.

  iNSCRipCió alS EXàMENS OfiCialS

Si és la primera vegada que veniu al Goethe-Institut i ja teniu coneixements 
previs d’alemany haureu de fer un test de nivell. 

El test consta de dues parts: 

Una part escrita que podeu fer online o presencialment i una prova oral de 15 
minuts amb un/a professor/a al nostre centre.

Els nostres experts us assessoraran sobre la millor opció de curs segons els 
vostres objectius. 

Per la prova oral cal que vingueu durant la setmana especial d’inscripció del  
10 al 14 de febrer de 9:00 – 13:00 h o de 16:00 – 18:30 h. 

Reserveu el vostre test a través del següent enllaç: 

www.goethe.de/barcelona/cursos

Cost: 20 € (es descomptaran de l’import del curs)

  tESt dE NivEll

  iNSCRipCió alS CURSOS

iNSCRipCió ONliNE: fins al 16.02.2020 a www.goethe.de/barcelona/cursos.

iNSCRipCió pRESENCial: 

En l’horari d’obertura de l’oficina de cursos fins al 07.02.20. 

Durant la setmana especial d’inscripció, del 10.02.20 al 14.02.20 

de 9:00 – 14:00 h i de 16:00 – 19:30 h. 

Matrícula d’últimes places del 17.02.20 al 21.02.20.

Consulteu els horaris d’obertura de l’oficina de cursos al nostre web



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 € 
 
per a alumnes amb coneixements previs, possibilitat d’incorporar-se 
al febrer. Consulteu si us plau a l’oficina de cursos. 

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 OfiCialS

Aquests cursos van dirigits a estudiants que han superat respectivament 
els nivells B1, B2, C1 o C2 i volen preparar-se de manera específica per 
als exàmens oficials “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 podreu ampliar els vostres coneixements 
d’alemany i millorar la vostra habilitat en la conversa sobre temes 
culturals i d’actualitat. També podreu conèixer millor alguns dels 
moments clau de la història cultural d’Alemanya. Oferim diferents 
formats, entre d’altres cicles de conferències o també clubs de lectura i 
de premsa, tant per alumnes amb coneixements intermedis com també 
pels més avançats. 

Durada i freqüència variables. 



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. 
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14 setmanes 2 sessions a la setmana (4 h.l. a la setmana)

dll / dc  
17.02.20-15.06.20 18:15 – 19:45 h

20:00 – 21:30 h

dm / dj   
18.02.20-11.06.20 09:00 – 10:30 h

10:00 – 11:30 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    
21.02.20-12.06.20 09:00 – 12:15 h

16:00 – 19:15 h

18:00 – 21:15 h

dissabte  
22.02.20-13.06.20 10:00 – 13:15 h

B1.2+ 
B1.3CURSOS EStàNdaRd 8 h.l.

14 setmanes 2 sessions a la setmana (8 h.l. a la setmana)

a1 a2

dll / dc 
17.02.20-15.06.20 18:15 - 21:30 h

dm / dj
18.02.20-11.06.20 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 €

CONSOlidaCió GRaMàtiCa i EXpRESSió ESCRita a2+B1
14 setmanes. 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell B1.2 acabat.                            

dijous         
20.02.20-04.06.20 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

CONSOlidaCió GRaMàtiCa, EXpRESSió ORal i ESCRita B2
14 setmanes. 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana).  
Requisit: nivell B2.4 acabat.                            

divendres         
21.02.20-12.06.20 09:00 - 12:15 h

pREU
Per a cada curs de 56 hores lectives

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



CURSOS ESpECialS dE llENGUa i CUltURa

UN viatGE al ROMaNtiCiSME alEMaNy  
8 SESSiONS. 1 sessió de 2 h.l. cada dues setmanes. Requisit: nivell B1.3 acabat.  
Us convidem a fer un viatge amb nosaltres en el qual es presentaran i 
representaran temes centrals i molt diversos del Romanticisme alemany.

B2.1 / C2

                           

dimarts         
18.02.20-02.06.20 18:15 - 19:45 h

pREU
Per a cada curs de 16 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 165 €

REtRatS litERaRiS EN 90 MiN. 
8 SESSiONS. 1 sessió de 2 h.l. cada dues setmanes. Requisit: nivell B1.3 acabat.  
En aquest cicle de conferències us presentarem moments clau de la literatura de 
parla alemanya, des dels clàssics fins a l’escena literària actual. 

B2.1 / C2

                           

dimecres         
19.02.20-03.06.20 18:15 - 19:45 h

pREU
Per a cada curs de 16 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 165 €

lESEN! ClUB dE litERatURa 
6 sessions. 1 sessió de 2 h.l. cada tres setmanes. Requisit: nivell C1.1 acabat.  
llegirem una selecció d’obres clau de la literatura alemanya a través dels segles, 
ens endinsarem al seu procés de creació i coneixerem millor el seu context. 

C1 / C2

                           
divendres         
21.02.20-05.06.20 19:30 - 21:00 h

pREU
Per a cada curs de 12 hores lectives

Import (pagament únic en efectiu, xec o targeta) 125 €

ClUB dE CONvERSa: llENGUa i CUltURa 
14 sessions. 1 sessió de 2 h.l. a la setmana. Requisit: nivell B2.1 acabat.  
En aquest curs millorarem la conversa a través de temes d’actualitat als països de 
parla alemanya, tant en l’àmbit cultural com també polític o socio-econòmic. 

B2

                           

dilluns         
17.02.20-15.06.20 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 sessions. 1 sessió de 2 h.l. a la setmana. Requisit: nivell C1.1 acabat.  
llegirem textos de premsa, escoltarem i mirarem reportatges i debatrem sobre 
temes de l’actualitat cultural, política i socio-econòmica als països de parla alemanya.

C1 / C2

                           

dilluns         
17.02.20-15.06.20 20:00 - 21:30 h

pREU
Per a cada curs de 28 hores lectives

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

NOU!

NOU!



17.02. - 15.06.20  Quadrimestre de primavera 2020

dies no lectius:  

06. - 14.04.20  Setmana Santa 

01. - 02.05.20  Dia del treballador i pont 
04. - 09.05.20  Setmana d’exàmens oficials 
12.05.20  Dia no lectiu 
27.05.20  Exàmens oficials 
01.06.20  Segona Pasqua

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

Curs de PreParaCió Per a l’examen Goethe-zertifikat B1 
14 setmanes 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana). Requisit: nivell B1.3 acabat.

B1

                           

dimecres         
19.02.20-10.06.20 18:15 - 19:45 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

                           

dijous         
20.02.20-04.06.20 20:00 - 21:30 h

CURSOS dE pREpaRaCió  
pElS EXàMENS OfiCialS

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 C2 
14 setmanes 1 sessió per setmana (2 h.l. a la setmana). Requisit: nivell C2 acabat.

C2

                           

dimecres         
19.02.20-10.06.20 20:00 - 21:30 h

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         
19.02.20-10.06.20 20:00 - 21:30 h



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 oficials 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 06.02.20
fins:  11.05.20

16. i 17.06.20

16. i 18.06.20
fins: 13.07.20 02. i 04.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 50 €

Goethe-zertifikat a2 80 € 105 € fins: 07.01.20 04.02.20 fins: 05.03.20 06.05.20 fins: 13.07.20 08.09.20

Goethe-zertifikat a1:
start deutsch 1 55 € 80 € fins: 07.01.20 04.02.20 fins: 05.03.20 06.05.20 fins: 13.07.20 07.09.20

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: 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 06.02.20 fins: 11.05.20 16. i 18.06.20 fins: 13.07.20 02. i 04.09.20

mòdul: 40 € mòdul: 50 €

Goethe-zertifikat a2  
fit in deutsch 80 € 105 € fins: 05.03.20 07. o 08.05.20 fins: 13.07.20 08.09.20

Goethe-zertifikat a1:
fit in deutsch 1 55 € 80 € fins: 05.03.20 07. o 08.05.20 fins: 13.07.20 07.09.20



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 alumes 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 al nostre butlletí, 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 les 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? 

Els trobareu publicats al nostre web www.goethe.de/barcelona.



Quan us inscriviu a un curs rebreu 
la Goethe-karte. aquesta targeta, 
que també us acredita com a 
usuari de la biblioteca, us ofereix 
nombrosos descomptes en entitats 
associades.

la GOEthE-kaRtE

gratis per als nostres alumnes:

BiBliOtECa
la biblioteca està oberta per tothom. 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 / Stammtisch
• assessorament pedagògic
• Servei de tàndem

CiNE ClUB GOEthE
El Cine Club Goethe ofereix, de manera gratuïta, una selecció de pel·lícules 
alemanyes en versió original amb subtítols en castellà. En cada temporada 
destaquem un tema especial i projectem un ventall interessant, amè i estimulant 
d’històries i gèneres. ideal per a complementar els vostres cursos d’alemany al 
Goethe-institut Barcelona.

CONCERtS dE Saló
Cantants i pianistes del Màster de liEd de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) presenten el seu repertori a la cafeteria del Goethe-institut 
durant els mesos de febrer, abril i maig.

i MOltES altRES aCtivitatS...



apRENdRE alEMaNy

als 12 instituts d’Alemanya.

www.goethe.de/espana/

cursos-alemania

  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 - 20 - 33 - 34 - 39 - 47 -  
B24 - D50 - H8 - H10 - V19

  Visiteu-nos a les seGüents seus

la nostra xarxa de centres

  Goethe-Institut
  Centre examinador
  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

SpRaChE.

kUltUR.

dEUtSChlaNd.



seGuiu-nos
a lES XaRXES
SOCialS:

@GoetheinstitutBarcelona

@GiBarcelona

goetheinstitut_barcelona

Goethe-institut Barcelona

Goethe-institut Barcelona

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


