
Nivell B2 d’anglès, francès, alemany o italià

Acreditació d’una 
tercera llengua per 
obtenir el títol de grau

D’acord amb el que preveu l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, 
sobre els coneixements d’una tercera llengua, publicat al DOGC núm. 6551, 
de 30 de gener del 2014, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris 
de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors hauran 
d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera 

d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb 
un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les 
llengües (MECR) del Consell d’Europa. Aquesta acreditació es pot formalitzar 
amb aquells certificats acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya.

El sistema varia en funció de l’escola a la qual pertany el grau que estudies. Comprova-ho en aquesta llista:

Per als estudiants de

	 Escola	Superior	Politècnica	(ESUP)	

· Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
· Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió  

i Sistemes d’Informació 
· Grau en Enginyeria Mecànica 
· Grau en Mitjans Audiovisuals
· Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
· Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis 
· Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny  

i Producció de Videojocs 
· Simultaneïtat d’Enginyeria Mecànica  

i Enginyeria Electrònica 
· Simultaneïtat de Disseny i Producció de Videojocs  

i Mitjans Audiovisuals
· Simultaneïtat d’Enginyeria Electrònica i Enginyeria 

Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 

	 Escola	Superior	de	Ciències	Socials		
i	de	l’empresa	(ESCSE)	

· Grau en Administració d’Empreses  
i Gestió de la Innovació

· Grau en Business and Innovation Management
· Grau en Turisme i Gestió del Lleure
· Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
· Grau en Logística i Negocis Marítims
· Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure   

i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
· Doble titulació en Màrqueting i Comunitats Digitals i 

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació.

	 Escola	Superior	de	Ciències	de	la	Salut	(ESCS)	

· Grau en Infermeria
· Grau en Ciències de l’Activitat Física  

i de l’Esport
· Grau en Fisioteràpia
· Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències  

de l’Activitat Física i de l’Esport 

Si ja tens d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior 
d’anglès, alemany, italià o francès 
Presenta l’original i una fotocòpia, el mateix dia que vinguis a matricular-te, en 
el moment de lliurar la documentació d’accés, o bé al PIE a partir de setembre. 

Si no tens cap certificat acreditatiu? 
Hauràs de fer la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per determinar el teu ni-
vell d’anglès. El cost de la PDL és de 15 € i ja està inclòs en la matricula del curs1. 

Les PDL’s s’organitzen en dos dies abans d’iniciar el curs acadèmic. El dia i hora en  
concret al qual estàs convocat per fer la prova depèn del Grau que iniciïs:

Escola	Superior	Politècnica
Grau en Mitjans Audiovisuals del grup MATÍ  → prova el 16 de setembre a les 10:00h
Doble Grau d’Informàtica i Videojocs → prova el 16 de setembre a les 10:00h
Grau en Mitjans Audiovisuals del grup TARDA → prova el 16 de setembre a les 15:00h
Grau en Disseny i Producció de Videojocs → prova el 16 de setembre a les 15:00h
Grau en Mecànica → prova el 23 de setembre a les 15:00h
Grau en Electrònica → prova el 23 de setembre a les 15:00h
Grau en Informàtica → prova el 23 de setembre a les 15:00h

Escola	Superior	de	Ciències	de	la	Salut
Doble titulació de Fisioteràpia i CAFE → prova el 4 d’octubre de les 11h a les 13h
Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia → prova el 4 d’octubre de les 15h a les 17h
Grau en Infermeria → prova el 5 d’octubre de les 15h a les 17h

Consulta-ho a:  www.tecnocampus.cat/ca/horaris  
El resultat de les proves els podràs consultar a tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes

Si ja tens el nivell requerit però no certificat, com pots acreditar-lo? 
Existeixen diferents exàmens de certificació: 
·  Proves CLUC: més informació a clucangles.wordpress.com 
·  Proves PCCL (Prova Certificadora de Competència Lingüística):  

més informació a upf.edu/diomes 

Si no tens el nivell B2.2, com pots formar-te i obtenir  
directament el certificat? 
·  Universitat Pompeu Fabra: més informació: upf.edu/diomes 
·  TecnoCampus: Aula Oberta de l’ESCSE. Més informació sobre els cursos,  

la preinscripció i matrícula: tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes 
·  Centres oficials (Escola Oficial didiomes, Cambridge English/Michigan Lan-

guage, Trinity College London, Educational Testing Servic, British Council) 

Hi ha ajuts per l’acreditació i la formació? 
Informa’t del programa PARLA 3 de la Generalitat, un programa d’ajuts per a 
la formació i acreditació del nivell B2.  
futurambidiomes.gencat.cat  /  upf.edu/multilinguisme  /  upf.edu/idiomes

Escola	Superior	Politècnica	(ESUP)	
Escola	Superior	de	Ciències	de	la	Salut	(ESCS)	

NotA:

1  El cost de la prova (15 €) està inclòs en la matrícula a no ser que s’acrediti en el moment 
de matrícula la competència lingüística en anglès. Un cop formalitzada la matrícula, 
en cap cas es retornaran els diners de la prova. La convalidació d’una assignatura de 
Llengua estrangera no eximeix de la realització de la prova.



Els graus d’aquest centre articulen en el pla d’estudis tres assignatures2 de 
llengua estrangera que permeten a l’alumne/a assolir el nivell mínim exigit.

Per aquest motiu tots els alumnes de nou accés han de realitzar una Prova de 
Diagnòstic Lingüístic (PDL)3 pròpia del Programa d’Idiomes UPF els dies 6, 
8 i 16 de setembre del 2016. Cal que t’hi apuntis a agenda.tecnocampus.cat . 

Tens fins al dia 1 de setembre per escollir un dia i torn per a la realització de 
la prova (places limitades).

A l’octubre i el setembre es repetirà la PDL per a aquells estudiants que no 
hagin pogut assistir a la primera convocatòria4. Les proves tindran lloc els 
dies 23 de setembre i 4 i 5 d’octubre.

Segons els resultats obtinguts els alumnes es distribuiran en els diferents 
nivells B1, B2.1 i B2.2. Podreu consultar el vostre nivell a tecnocampus.cat/ca/aula-
oberta-idiomes i l’aula i professor a www.tecnocampus.cat/ca/horaris. Al final del 
procés s’obtindrà una acreditació d’anglès5.

L’estudiant que pugui acreditar el nivell B2.2 o superior d’anglès cal que 
presenti un certificat acreditatiu juntament amb una fotocòpia el dia de 
matrícula i quedarà exempt de la realització de la prova. Podrà optar a 
l’ensenyament d’una altra llengua estrangera (consulta l’esquema). Cal 

informar de les opcions de llengua a cursar, per ordre de preferència, a través 
de www.tecnocampus.cat/ca/horaris. 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.

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

Escola	Superior	de	Ciències	Socials	
i	de	l’empresa	(ESCSE)	

NoteS:

2  Els graus de Logística i Negocis Marítims i Màrqueting i Comunitat Digitals només tenen, 
respectivament, una i dues assignatures.

3  El cost de la prova (15 €) està inclòs en la matrícula a no ser que s’acrediti en el moment de 
matrícula la competència lingüística en anglès. Un cop formalitzada la matrícula, en cap cas 
es retornaran els diners de la prova. La convalidació d’una assignatura de Llengua estrangera 
no eximeix de la realització de la prova.

4  L’estudiant perdrà les primeres sessions de classe de Llengua estrangera per no tenir nivell 
assignat

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

Ja	tens	el	First	o	el	nivell	B2.2	acreditat		

Anglès 1r curs: B1 MeCR

2n curs: B2.1 MeC

3r curs: B2.2 MeCR 
(equivalent al First)

1r curs: B2.1 MeCR

2n curs: B2.2 MeCR 
(equivalent al First)

escollir nou idioma

escollir nou idioma

3r curs: B2.2 MeCR  
(equivalent al First)

1r curs: C1.1 MeCR 1r curs: A1 MeCR

2n curs: A2 MeCR2n curs: C1.2 MeCR

3r curs: elecció d’un nou idioma 
(nivell A1)

3r curs: B1 MeCR

Francès Alemany Rus

 Cal portar un fotocopia compulsada per guardar a l’expedient.

Escollir	un	idioma	en	el	periode	de	matriculació*

Cal que cada estudiant s’apunti a un torn, és a dir, un dia i una hora. 

Segons	el	resultat	obtingut

Prova	de	nivell	d’anglès	a	principis	de	setembre

Estudiants	de	nou	accés	a	l’Escola	Superior	de	Ciències	Socials	i	de	l’Empresa

Assignatures:
1r curs: Llengua estrangera I
2n curs: Llengua estrangera II
3r curs: Llengua estrangera III

*  Per obrir els diferents idiomes caldrà un mínim d’estudiants matriculats.

NoRMAtiveS:

  Un estudiant que no hagi superat l’assignatura de Llengua estrangera I no podrà matricular-se de l’assignatura Llengua estrangera II.
	  Un estudiant que no hagi superat l’assignatura de Llengua estrangera II no podrà matricular-se de l’assignatura Llengua estrangera III. 

        

Per als estudiants de


