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No t’ho peNsis més...
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El TecnoCampus organitza cursos d’idiomes adreçats als 
estudiants universitaris de grau i oberts a la comunitat 
d’empreses del parc. Aquests cursos,que tenen l’aval de 
la Universitat Pompeu Fabra, són impartits per un equip 
docent sota la direcció del servei d’Idiomes UPF. 

Els cursos serveixen per acreditar el coneixement d’una 
llengua estrangera, requisit per obtenir el títol de grau.  
El coneixement d’Idiomes és necessari per a l’obtenció  
del títol universitari de grau a Catalunya (LLei 1/2018).

Informa’t del programa d’ajuts per a l’aprenentatge 
d’idiomes i que et permeten obtenir fins a 350 euros  
de beca un cop superat el curs.
Demana més informació al Punt d’Informació a l’Estudiant



especificacioNs GeNeRaLs
Modalitats: presencial o semi-presencial
· Adreçat a estudiants universitaris de grau  

i professionals empresarials.
Modalitat presencial
· Durada: tres hores continuades de classe,  

un únic dia a la setmana (dimarts o dijous)  
i en horari de matí o tarda.

Modalitat semi-presencial (només anglès)
· Durada: dues hores presencials, un dia a la setmana 

en horari de dimarts a les 9 h o dijous a les 18 h.

Calendari
· Les classes comencen el 27 de setembre del 2021  

i finalitzen 17 de juny 2022.  
Consulta el calendari acadèmic.

Places
· Les places són limitades, màxim 30 estudiants mo-

dalitat presencial i 20 en modalitat semipresencial. 

Certificació
· La superació dels cursos permet obtenir  

un certificat avalat per Idiomes UPF. Els certificats, 
amb la garantia de reconeixement UPF, acrediten el 
tipus de curs, el nombre d’hores i el nivell establert 
dins del Marc europeu comú de referència.

Requisits
· Acreditar el nivell previ d’idioma. Per saber  

el nivell s’haurà de realitzar la Prova de Diagnosi 
Lingüística (PDL) o bé acreditar-ho amb una  
certificació oficial del nivell assolit.

Preus
· Matrícula Aula Oberta d’Idiomes: 595€
· Certificat acreditatiu: 30€ (preu orientatiu)

ofeRta D’iDiomes i NiVeLLs peR aL cuRs 2021-22

pRocés D’iNscRipció

www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes

Procés d’inscripció a l’aula Oberta 
d’idiomes del tecnoCampus
· Terminis: preinscripcions obertes fins al 29 de 

setembre del 2021.
· Formulari de preinscripció: s’ha d’emplenar  

el formulari que trobarem al web  
www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes

· Entre el 24 de setembre i el 8 d’octubre  
del 2021 s’informarà per correu electrònic de  
la plaça assignada (en funció de les preferències 
expressades i places disponibles). Seguidament 
s’haurà de confirmar l’acceptació en el termini de 
48 h per tal de formalitzar la matrícula.

Procés d’inscripció a la Prova  
de diagnòstic lingüístic (PdL)
· Preu: 15 €
· Realització de la Prova de Diagnòstic Lingüístic 

(PDL) d’anglès pròpia del servei d’Idiomes UPF per 
poder adreçar els interessats als nivells adequats. 

· Exempt: pots consultar quins casos es pot estar 
exempt de la realització de la PDL en el web:  

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell B1 MECR Dimarts de 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15 a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h

Certificat propi de la UPF

Nivell B2.1 MECR Dimarts de 11:15 a 14 h / 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15 a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h

Nivell B2.2 MECR Acreditació oficial i reconeguda a la resta 
d’universitats catalanes i europees

Nivell C1.1 MECR Certificat propi de la UPF

Nivell C1.2 MECR Dimarts de 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h 
Dijous de 8:15 a 11 h / 18:15 a 21 h

Acreditació oficial i reconeguda a la resta 
d’universitats catalanes i europees

Nivell C2.1 MECR Dimarts de 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h Certificat propi de la UPF

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1 Dimarts de 11:15 a 14 h / 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15 a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h

Certificat propi de la UPF

Nivell A2 Dijous de 15:15 a 18 h

Nivell B1 Dimarts de 18:15 a 21 h

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1 Dimarts de 11:15 a 14 h / 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15 a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 h a 21 h

Certificat propi de la UPF

Nivell A2 Dijous de 8:15 a 11 h

Nivell B1 Dimarts de 11:15 a 14 h

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1 Dimarts de 11:15 a 14 h / 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h

Certificat propi de la UPF

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1 Dimarts de 11:15 a 14 h / 15:15 a 18 h / 18:15 a 21 h
Dijous de 8:15 a 11 h / 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h

Certificat propi de la UPF

Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1 + A2 Dimarts de 11:15 a 14 h / 18:15 a 21 h Certificat propi de la UPF

Les taules següents mostren l'oferta de grups de cada idioma i nivell. Modalitat presencial. 1 dia a la setmana 3 h. 
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Inscripció a la PDL
· Per formalitzar la inscripció s’ha d’emplenar  

el formulari que trobaras  al web.
· El termini per inscriure-s’hi es del 1 al 29 de setem-

bre de 2021.

La realització de la PDL no assegura l’obtenció de la 
plaça als cursos de l’Aula Oberta d’Idiomes.

https://www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes
https://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=39753
https://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
https://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_AOI_2021

