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LES LLENGÜES A L’ESCSET 

 

ATENCIÓ: Proves de Diagnòstic de nivell Lingüístic  

 

D’acord amb el previst a la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya, 
els estudiants que iniciïn els estudis de grau a partir del curs 2018-
2019 hauran d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua, amb 
un nivell equivalent al B2.2 del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Aquesta 

acreditació es pot formalitzar amb els certificats acreditatius de coneixements d’idiomes 
acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.  

Per poder ajudar als estudiants que no compleixen aquest requisit indispensable s’organitzen 
Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL), obligatòries per cursar idiomes en el Programa 
d’Idiomes UPF. Aquestes proves es fan abans d’iniciar el curs acadèmic amb l’objectiu 
d’informar als estudiants del seu nivell d’anglès a l’inici del grau universitari. El cost de la 
prova (15€) està inclòs en la matrícula. 

Les dates i hores de les proves de la PDL varien en funció del grau que inicies.  

Quan has de fer la PDL si no disposes d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2? 

La prova es realitzarà els dies 3, 5 i 13 de setembre del 2019. Tindreu fins el dia 31 d’agost 
del 2019 per escollir un dia i torn per la realització de la prova (places limitades), per fer-ho 
cal que us apunteu a una de les sessions que trobareu a l’Agenda Tecnocampus:  

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_set_M_2019 (3/09/2019 de 11h a 13h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_set_T_2019 (3/09/2019 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_M_2019 (5/09/2019 de 11h a 13h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_T_2019 (5/09/2019 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M_2019 (13/09/2019 de 11h a 13h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T_2019 (13/09/2019 de 15h a 17h, 100 places) 

 

Els dies 1 i 3 d’octubre del 2019 es repetirà la PDL per aquells estudiants que no hagi pogut 
assistir a la primera convocatòria.1 Tindreu fins el dia 27 de setembre del 2019 per apuntar-vos 
a una de les sessions que trobareu a: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_1_oct_T_2019 (1/10/2019 de 15h a 17h, 100 places) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_oct_M_2019 (3/10/2019 de 11h a 13h, 100 places) 

 

 

 

                                                           
1 Important: l’estudiant perdrà les primeres sessions de classe de Llengua estrangera per no tenir nivell assignat. 
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Segons els resultats obtinguts els estudiants seran distribuïts en els diferents nivells B1, B2.1, 
B2.2 i C1.1 (podeu consultar a http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes els vostres 
resultats i a http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris o al moodle de secretaria de l’ESCSET el 
professor i aula assignats). Al final del procés s’obtindrà una acreditació d’anglès2 reconeguda 
a la resta d’universitats catalanes i europees.  

Aquell estudiant que havent-se inscrit no es presenti perdrà el dret a examen i haurà d’abonar 
de nou el cost de la prova.  

L’estudiant que hagi acreditat el nivell B2.2 o superior d’anglès cal que amb un certificat 
acreditatiu juntament amb una fotocòpia del mateix el dia de matrícula, quedarà exempt de 
la realització de la prova i podrà optar a l’ensenyament d’una altra llengua estrangera (veure 
figura 1). En aquest cas cal complimentar un formulari amb les diferents prioritats d’idiomes 
que es volen cursar (http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505) abans 
del dia 31 d’agost del 2019.  

Aquells estudiants que fa més de 3 anys que tenen el First (tot i no caducar) és recomanable que 
facin la prova. També cal tenir present que el Toefl caduca als 2 anys (tot i que es considera útil 
per l’acreditació de la tercera llengua). 

Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’alemany, francès o 
italià, cal que en presenti l’original i una còpia el dia de matrícula o bé durant el curs en el Punt 
d’Informació de l’Estudiant (PIE). Aquest estudiant ja complirà amb els requisits legals 
d’acreditació de la tercera llengua per l’obtenció del grau però caldrà que faci la PDL per poder 
establir el nivell a cursar en les assignatures de Llengua estrangera.  

  

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb la Noemí Ruiz 
(nruiz@tecnocampus.cat).  

 

  

                                                           
2 Amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat (preu orientatiu 30€). 


