
 
 

PROVA CERTIFICADORA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA (PCCL) MULTINIVELL 
(Convocatòria 19 de gener del 2018) TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 

 

La Universitat ofereix a tota la comunitat UPF i al públic extern la possibilitat d’acreditar el nivell d’anglès a través de la Prova 
Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d’anglès de la UPF, dissenyada i administrada per el nostre programa d’idiomes 
de la Universitat. 
 
La PCCL és una prova multinivell que està dissenyada per a poder acreditar, d’acord amb el resultat individual del candidat, 
qualsevol dels següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència  per a les Llengües (MECR): B1 (llindar), B2 (avançat), C1 
(domini operatiu eficaç).  
 
DATA I HORARI:   Divendres, 19 de gener del 2018 
 

 

Parts de la prova Horari Aules 

Comprensió escrita, 
i Comprensió oral 

10.00 – 11.45h 

Aula 213 
 

Descans 11.45 – 12.15h 

Gramàtica i vocabulari, 
i Expressió Escrita 

12.15 – 14.00h 

Part oral A partir de les 15.00h Sales de la Biblioteca 1,2 i 3 

 

INSCRIPCIÓ: 
 

La inscripció es realitzarà a través d’un formulari d’inscripció, un cop omplis el formulari rebràs un correu electrònic amb la 

informació de com realitzar el pagament i amb un enllaç a un model de prova per veure com serà l’examen. 

 

El període d’inscripció està obert fins al 15 de gener del 2018 a les 12h. 

 
PREU:  
 

65 euros per candidat  
 
DESTINATARIS:  
 

Estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF, públic en general.  
 
 RESULTATS: 
  

Els resultats de la prova s’enviaran per correu electrònic el 26 de gener del 2018 a les 12.00h. 
 
CONSTÀNCIA I VALIDESA DELS RESULTATS: 
 
 

▫ Es deixarà constància del resultat obtingut mitjançant un certificat individual UPF, en el qual s’acredita el nivell d’anglès assolit 
segons el MECR. El certificat estarà disponible a partir del 31 de gener del 2018 al PIE de Tecnocampus. 

▫ Si el resultat de la prova és inferior al nivell Llindar (B1) del MECR (el nivell més baix dels que certifica aquesta prova) no 
s’expedirà cap certificat.  En aquest cas tampoc es deixaria constància del nivell al SET de l’estudiant.    

 
 

Idiomes UPF - Telèfon: 93 542 19 21 
Adreça electrònica: idiomes@upf.edu 

https://goo.gl/forms/vQxFlibyjfd0vj2s2
mailto:idiomes@upf.edu

