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1. Proves de Diagnòstic de nivell Lingüístic

ATENCIÓ: 

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. 

I si ja disposes de certificat acreditatiu del nivell B2.2?

Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’anglès, alemany, 
francès o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula (en aquest cas no 
haurà d’abonar la taxa de la PDL) o bé 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. 

L’estudiant ja complirà amb els requisits legals d’acreditació de la tercera llengua per 
l’obtenció del grau.

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

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:
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 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.

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

Els resultats obtinguts els podeu consultar a https://aula-oberta.tecnocampus.cat.

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb la Noemí Ruiz 
(nruiz@tecnocampus.cat). 


