
Si vols estudiar fora el curs 2022-2023, acredita el nivell d’anglès! 

El TecnoCampus t’ofereix 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 UPF. 

 

COM MATRICULAR-TE A UNA PROVA ACREDITADORA: PCCL TecnoCampus 

1. Registra’t a la plataforma.  

2. Una vegada t’has registrat, continua amb la matricula. 

Una vegada hagis entrat a l’aplicació: 

Selecciona l’opció CURSOS I IDIOMES UPF al desplegable selecciona IDIOMES UPF. 

Al menú que apareixerà a la part esquerra de la pantalla, selecciona INSCRIPCIÓ PROVES O 

CERTIFICAT IDIOMES. Apareixerà una nova finestra on has de seleccionar l'opció 1659-3 - 

"PCCL Tecnocampus Mataró" i fer clic a ALTA NOVA PREINSCRIPCIÓ. 

Comprova que les teves dades personals són correctes, omple les preguntes de protecció de 

dades i fes clic al botó acceptar. 

A la següent pantalla, selecciona "PCCL - ANGLÈS" i fes clic al botó acceptar fins que arribis a 

l’apartat del pagament. 

Fes el pagament online amb targeta de crèdit o dèbit del preu de la prova 75€. 

Quan hagis acabat el procés de matrícula, rebràs un correu electrònic amb el Full de matrícula 

adjunt.  

 

Data màxima d'inscripció: Divendres 5 de novembre  

Dia de la prova: 12 de novembre 

• Hora de la prova escrita: de 10h a 14h  

• Hora de les proves orals: a partir de les 15h  

Preu: 75€. (pagament online amb targeta de crèdit o dèbit) 

 

Segons la política de devolucions d’Idiomes UPF, en cap cas es retornarà l’import de proves 

acreditadores. 

Pots descarregar-te una model de prova per veure com serà l’examen en el següent enllaç.  

*Aquest certificat és vàlid per acreditar el nivell d’anglès per tal de sol·licitar una plaça de 

mobilitat, però és possible que alguna universitat demani un tipus de certificat específic 

(Cambridge, IELTS, TOEFL...).  

Si tens qualsevol dubte o incidència amb el pagament o amb el funcionament de la prova pots 

enviar un e-mail a idiomes@upf.edu  

https://gestioacademica.upf.edu/regi/controlreg/registroPublico?entradaPublica=true&pais=ES&idioma=ca&destino=IUPF
https://secretariavirtual.upf.edu/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO&responsive=S
https://www.upf.edu/web/idiomesupf/condicions-d-us
https://www.upf.edu/documents/8382033/80203645/Dossier+informatiu+PCCL+angl%c3%a8s_2017.pdf/a6f28385-3433-a814-c229-a02890f9adfb?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=30092019-acreditacio-nivell-angles&utm_medium=email
mailto:idiomes@upf.edu

