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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.  

 

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

La prova de la PDL es realitza de forma online. Després d’haver formalitzat la matrícula 

rebràs un correu al teu email de Tecnocampus amb un link des del que podràs accedir-hi 

durant 2h en alguns dels horaris que es mostren a continuació. L’enllaç només es pot usar un 

cop i és personal i intransferible.  

Matriculats entre el 7 i 10 de setembre  

Dia 15 de setembre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dies i hores de realització de la PDL: 

 Dijous 17/09/20 de 9h a 11h o bé de 18h a 20h. 

 Divendres 18/09/20 de 12h a 14h o bé de 15h a 17h. 

Matriculats entre el 21 i 23 de setembre  

Dia 25 de setembre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL: 

 Dilluns 28/09/20 de 9h a 11h o bé de 12h a 14h o bé de 15h a 17h o bé de 18h a 20h. 

Matriculats entre el 30 de setembre i 1 d’octubre 

Dia 4 d’octubre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL: 

 Dimarts 6/10/20 de 9h a 11h o bé de 15h a 17h o bé de 18h a 20h. 

Matriculats el 7 d’octubre 

Dia 9 d’octubre recepció del e-mail amb el link a la PDL inactiu. Dia i hores de realització de la PDL: 

 Dilluns 12/10/20 de 9h a 11h o bé de 18h a 20h. 

A determinar pels matriculats amb posterioritat. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673863.pdf
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LES LLENGÜES A L’ESCSET 

 

La convalidació d’una assignatura de Llengua estrangera (ja sigui per accés de cicles o d’una 

altra titulació) no eximeix de la realització de la prova. 

Segons els resultats obtinguts els estudiants seran distribuïts en els diferents nivells B1, B2.1, 

B2.2 i C1.1 (podeu consultar a https://aula-oberta.tecnocampus.cat 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’anglès1 reconeguda a la resta 

d’universitats catalanes i europees.  

Aquell estudiant que havent respost a la prova la vulgui repetir haurà d’abonar de nou el seu 

import. 

 

Els estudiants que hagin de realitzar la prova no podran assistir a les classes d’idiomes fins a 

la seva realització. 

 

I si disposes de certificat acreditatiu del nivell B2.2 d’anglès? 

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). També es pot presentar la documentació durant el curs en el Punt d’Informació de 

l’Estudiant (PIE). Un cop formalitzada la matrícula, en cap cas es retornarà l’import de la 

prova. 

 

En aquest cas, abans del dia 20 de setembre del 2020, cal complimentar un formulari amb 

les diferent prioritats d’idiomes que es volen cursar 

(http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505).  

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). 

I si disposes de certificat acreditatiu del nivell B2.2 diferent d’anglès? 

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).   

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

https://aula-oberta.tecnocampus.cat/
http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris
http://estudiants.tecnocampus.cat/machform/view.php?id=27505
mailto:nruiz@tecnocampus.cat
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Figura 1 

 

Assignatures: Llengua estrangera I (1r curs), Llengua estrangera II (2n curs) i Llengua estrangera III (3r curs) 

Excepte Grau de Màrqueting i comunitats digitals i Grau de Logística i Negocis Marítims que només fan fins a 2n curs. Consultar programa Aula 

oberta (http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes) o bé https://www.upf.edu/web/idiomesupf/. 

 
* Per obrir els diferents idiomes caldrà un mínim de 15 estudiants matriculats, en cas de no arribar al mínim l’estudiant haurà de continuar la seva formació en anglès. 

 

Normativa associada: 

(I) Un estudiant que no hagi superat l'assignatura de Llengua estrangera I no podrà matricular-se de l'assignatura Llengua estrangera II. 

(II) Un estudiant que no hagi superat l'assignatura de Llengua estrangera II no podrà matricular-se de l'assignatura Llengua estrangera III. 

Els estudiants al finalitzar els seus estudis podran obtenir si ho desitgen un certificat oficial que acrediti el seu nivell. Aquest certificat serà expedit per Idiomes 

UPF (www.upf.edu/idiomes) 

Prova de nivell d'anglès a principis de 

setembre

 (Cal portar un fotocopia compulsada 

per guardar a l'expedient)

(Cal que cada estudiant s'apunti a un torn, és 

a dir, un dia i una hora)                                               

Segons el resultat obtingut

1r curs: B1 MECR 1r curs: B2.1 MECR
3r curs: B2.2 MECR 

(equivalent al First)

Anglès Francès Alemany Rus 2n curs: B2.1 MECR 2n curs: B2.2 MECR (equivalent al First) Escollir nou idioma

1r curs: C1.1 

MECR
1r curs: A1 MECR

3r curs: B2.2 MECR 

(equivalent al First)
Escollir nou idioma

2n curs: C1.2 

MECR
2n curs: A2 MECR

ALUMNE DE NOU ACCÉS

Ja tinc el First o el nivell B2.2 acreditat                                        

Escollir un idioma el dia de matriculació*

3r curs: Elecció d'un nou idioma 

(nivell A1)

3r curs: B1 

MECR

1r curs: B2.2 MECR 
(equivalent al First) 

              Assignació automàtica curs a curs un cop superada l’assignatura 

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
https://www.upf.edu/web/idiomesupf/supera-requisit-b2-a-la-upf
http://www.upf.edu/idiomes

