
Aula Oberta 
d’Idiomes del 
TecnoCampus
No t’ho peNsis més...

if you waNt, 
you caN!

 DAnglès
 DAlemany
 DFrancès

 DRus
 D Italià



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. 

Per als estudiants universitaris de grau, 
els cursos serveixen per acreditar el 
coneixement d’una llengua estrangera, 
necessari per obtenir el títol de grau. 

1. especificacioNs GeNeRaLs
Modalitats: presencial o semi-presencial
· Adreçat: 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 setma-

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

Calendari
· Les classes comencen el dia 29 de setembre  

del 2020 i finalitzen el 18 de juny del 2021.  
Consulta el calendari acadèmic.

Places
· Les places són limitades, màxim 30 estudiants 

modalitat presencial i 20 en modalitat  
semipresencial. 

Certificació
· La superació dels cursos permet obtenir  

un certificat avalat per Idiomes UPF. Els certi-
ficats, 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)



Més informació : www.portaljuridic.gencat.cat

EL ConEixEmEnt d’idiomEs és nECEssari  
pEr a L’obtEnCió dEL títoL univErsitari  
dE grau a CataLunya
La LLEI 1/2018, del 8 de maig estableix,  
en el seu article únic:
· Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris 

de grau en una universitat catalana el curs 2018-
2019 i posteriors han 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.

· L’acreditació a què fa referència a l’apartat ante-
rior es pot obtenir per mitjà dels certificats acre-
ditatius de coneixements d’idiomes que tinguin 
reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu 
comú de referència. El departament competent 
en matèria d’universitats, per mitjà del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel 
desenvolupament d’aquest procediment.

ELs Estudiants podEn obtEnir  
una bECa dE La gEnEraLitat.  
EL tErmini dE soL·LiCitud Està  
obErt fins a agost/sEtEmbrE
Podem obtenir 350 euros de beca
· Modalitat 1: ajuts per a fer cursos de terceres 

llengües del sistema educatiu català i haver  
assolit els nivells A2, B1 o els subnivells B2.1  
o B2.2 del Marc europeu comú de referència  
per a les llengües (MECR) (LINB2-B 2016).

Termini obert des del 10 de març fins  
al 30 de setembre de 2020
Requisits
a) Estar matriculat en una universitat catalana el 

curs 2019-2020.
b) Haver iniciat per primera vegada, a partir 

del curs 2014-2015, estudis de grau en una 
universitat catalana o haver començat estudis 
de grau en una universitat de fora de Catalunya 

i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de 
l’expedient a una universitat catalana i haver 
prosseguit els estudis de grau en aquesta 
universitat.

c) No tenir acreditat cap altra nivell B2.2 del MECR 
en cap de les terceres llengües del sistema edu-
catiu català (anglès, francès, alemany o italià).

d) Estar matriculat en un curs d’idiomes de nivell 
A2, B1, B2.1 o B2.2 del MECR,  en una universi-
tat catalana, en una EOI o a l’IOC durant el curs 
2019-2020.

· Import: màxim 350 €.

· Modalitat 2: ajuts per a fer cursos de llengües  
per assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 
o B2.2 del MECR i tenen el 2016 una beca Equi-
tat tram 1 o una beca de la convocatòria general 
del MECD (LINB2-C 2016).

Termini obert des del 10 de març fins  
al 31 d’agost de 2020
Requisits
a) Estar matriculat en una universitat catalana  

el curs 2019-2020.
b) Haver iniciat per primera vegada, a partir del 

curs 2014-2015, estudis de grau en una universi-
tat catalana o haver començat estudis de grau en 
una universitat de fora de Catalunya i, posterior-
ment, haver obtingut un trasllat de l’expedient 
a una universitat catalana i haver prosseguit els 
estudis de grau en aquesta universitat.

c) No tenir acreditat cap altra nivell B2.2 del 
MECR en cap altre de les terceres llengües 
del sistema educatiu català (anglès, francès, 
alemany o italià).

d) Estar matriculat en un curs d’idiomes de nivell 
A2, B1, B2.1 o B2.2 del MECR,  en una universi-
tat catalana, en una EOI o a l’IOC durant el curs 
2019-2020.

e) Tenir concedida una beca Equitat 2019 en un 
tram 1, o una beca GRAL del Ministeri 2019.

· Import: màxim 350 €.

Sol·licituds: www.web.gencat.cat

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=816601&language=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-fer-cursos-de-terceres-llenguees-del-sistema-educatiu-catala-i-haver-assolit-els-nivells-A2-B1-o-els-subnivells-B2.1-o-B2.2-del-Marc-europeu-comu-de-referencia-per-a-les-llenguees-MECR-LINB2-B-2016?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


2. ofeRta D’iDiomes i NiVeLLs peR aL cuRs 2020/2021

Cursos Anglès Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell B1 MECR
Dimarts de 15:15 - 18 h / 18:15 - 21 h
Dijous de 8:15 - 11 h / 11:15 - 14 h /  
18:15 h a 21 h Certificat propi de la UPF

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

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

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

Cursos Alemany Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1

Dimarts de 11:15 - 14 h / 15:15 - 18 h / 
18:15 - 21 h
Dijous de 8:15 - 11 h / 11:15 - 14 h /  
18:15 h a 21 h Certificat propi de la UPF

Nivell A2 Dijous de 15:15 - 18 h

Nivell B1 Dimarts de 18:15 - 21 h

Cursos Francès Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1

Dimarts de 11:15 - 14 h / 15:15 - 18 h / 
18:15 - 21 h
Dijous de 8:15 - 11 h / 11:15 - 14 h /  
18:15 h a 21 h Certificat propi de la UPF

Nivell A2 Dijous de 8:15 - 11 h

Nivell B1 Dimarts de 11:15 - 14 h

Les taules següents mostren l'oferta de grups de cada idioma i nivell.

Modalitat presencial
· 1 dia a la setmana 3 h. 

aNGLès

aLemaNy

fRaNcès



3. 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 2 d’octubre del 2020.
· Formulari de preinscripció: s’ha d’emplenar  

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

· Entre el 21 de setembre i el 13 d’octubre  
del 2020 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:  

Cursos Francès Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

Nivell A1

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

Certificat propi de la UPF

Cursos Francès Horari (1 dia a la setmana) Acreditació

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

Rus

itaLià

Inscripció a la PDL
· Per formalitzar la inscripció s’ha d’emplenar  

el següent formulari.
· Data límit per inscriure-s’hi: 2 d’octubre  

de 2020.

NOTA: 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
https://agenda.tecnocampus.cat/52826/detail/pdl-aulaoberta-2020.html


Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

Més informació: www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes

Concerta una visita  
personalitzada amb nosaltres 
Tel. 93 702 32 32 

Si tens dubtes, envia  
un correu electrònic al Punt 
d’Informació a l’Estudiant 
pie@tecnocampus.cat

Vine a visitar-nos
Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró  
(Barcelona)

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Segueix-nos

@viueltecnocampustecnocampus tecnocampus@tecnocampus TecnoCampus

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

Autobusos urbans
Estació - TecnoCampus (Línia 4)
TecnoCampus - Estació (Línia 8)

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

barcelona / girona
sortida 95 Camí ral

mataró

port

rodalies

15 min

12 min

barcelona:
45 min

barcelona: 30 min
girona: 50 min

n-ii TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

https://www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes

