
Taula de consultes i dubtes més habituals sobre l'acreditació del coneixement d'idiomes

Títol del certificat Resolució Resposta Observacions

Consultat 

per

Anglès TOEFL PBT (Paper Based Test) No es considera vàlid
Aquest examen només avalua tres habilitats lingüístiques, però no inclou 

l’expressió oral.
UPC

Certificats de cursos fets en centres acreditats per 

l'EIM-UB

Validesa condicionada al compliment 

dels requisits establerts en l'Acord 

de la Junta del CIC

En el format actual no compleix els requisits establerts per l'Acord de la Junta 

del CIC: no certifica clarament el nivell assolit d'acord amb el MECR ni 

especifica que s'han avaluat les quatre destreses lingüístiques.

Es tracta d'un "Faig constar" signat pel director de l'EIM d'un nivell 

assolit per un alumne d'un centre d'idiomes no oficial acreditat per la 

UB.

UPF

UPC

OXFORD UNIVERSITY

OXFORD TEST OF ENGLISH (examen en línia)
Es considera vàlid

No hi constava i s'ha inclòs en la Taula de certificats i diplomes arran 

de la modificació de l'Acord de la Junta del CIC.

CERTIFICAT IGCSE

International General Certificate of Secondary 

Education

Validesa condicionada 

a la presentació del corresponent 

“Certifying Statement” de Cambridge 

International Examinations.

Els certificats “Cambridge IGCSE First Language English” i “Cambridge 

IGCSE English as a Second Language” no inclouen una referència a un nivell 

concret global. Per tant, han d’anar acompanyats del corresponent  “Certifying 

Statement” de Cambridge International Examinations en què es reflecteixi la 

competència lingüística del portador del certificat en les quatre habilitats 

lingüístiques: “Reading”, “Writing”, “Listening” i “Speaking”, expressada en 

termes del Marc europeu comú de referència per a les llengües.  

UPF

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Validesa condicionada 

a la presentació d'un certificat 

d'estudis

 Cal demanar un certificat d'estudis que acrediti les assignatures cursades. 

Estarà condicionat al 50% de l'ensenyament en la llengua que es vol 

acreditar.

 

UIC

UAO

UPF

CERTIFICAT INTERNATIONAL HOUSE No es considera vàlid

És un certificat d'assistència a cursos, no queda clar que suposi la superació 

d'una prova. No està inclòs en la taula dels certificats i diplomes que acrediten 

els coneixements d'una tercera llengua de l'Acord de la Junta del CIC.

UPF

Fundación CCI                                               

Fundación para la Certificación de Competencias 

de Idiomas

No es considera vàlid

Es tracta d'una agrupació de centres d'idiomes, però no tenen cap caràcter 

oficial. El nom té objectius de màrqueting però no pot oferir cap certificat 

oficial.

UdL

Col·legi Finlandès

Validesa condicionada 

a la presentació del certificat 

corresponent

El centre està autoritzat a impartir ensenyament d'acord amb el sistema 

educatiu finlandès, però l'idioma vehicular és el finès. Amb tot, el certificat 

indica que l'alumne ha superat els crèdits d'anglès avançat i que ha obtingut 

la revàlida d'anglès avançat amb aprovat cum laude, cosa que seria 

equivalent al B2 d'anglès. Es pot considerar una acreditació vàlida amb vista 

a l'acreditació del nivell B2, si va acompanyat d'un certificat signat per la 

directora del centre.

Certificats de les EOI en lloc de títols o diplomes Es consideren vàlids
Els alumes presenten certificats de les EOI perquè l'expedició del títol té un 

cost elevat.

El dubte que es planteja és si es pot acceptar el document 

administratiu (certifico) o cal acreditar el nivell amb un títol oficial.
UPF

Resguards de certificats de l'EOI Es consideren vàlids
La frase "és vàlid a efectes legals" els atorga validesa. És el resguard de l'EOI 

el que és vàlid i no el de l'entitat bancària on s'efectua el pagament.
UPF

FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH                     

ANTERIOR AL MECR
Es considera vàlid

No especifica la correspondencia amb el B2 perquè és anterior al MECR, però 

s'admet com a vàlid. Els certificats de Cambridge English dels nivells per als 

quals es va fer l'examen i anteriors a l'establiment del MECR s'admeten a 

l'efecte de l'acreditació del nivell B2.

CERTIFICAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL 

QUEEN'S COLLEGE DE MALLORCA
Es considera vàlid

Aquest centre imparteix el currículum nacional britànic i està autoritzat i 

homologat pel Ministeri d'Educació per oferir ensenyament britànic a alumnes 

de totes les nacionalitats.

Cas extensible a les altres llengües objecte d'acreditació. Han de ser 

centres autoritzats pel Ministeri d'Educació i pel Departament 

d'Ensenyament per a impartir els currículums britànic, francès, italià, 

alemany i americà.

UPF
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CERTIFICATS DE CAMBRIDGE ENGLISH QUE 

RECONEIXEN NIVELLS DIFERENTS ALS DE 

L'EXAMEN

Es consideren vàlids a l'efecte de 

l'acreditació del B2 

Cambridge English és una institució amb una llarga experiència en l'avaluació 

i l'acreditació lingüístiques, que avala la fiabilitat de les certificacions que 

expedeix.

Concretament, pel que fa a l'examen Cambridge English Preliminary 

(PET), Cambridge English reconeix un nivell B2 del MECR a les 

persones que superen la prova amb la qualificació "Pass with 

Distinction". Pel que fa a l'examen "Advanced" (equivalent al nivell 

C1 del MECR), Cambrige English acredita un nivell B2 del MECR a 

les persones que han aprovat l'examen però no han tret puntuació 

suficient per assolir el nivell avançat. 

UPF

Cambridge English

ESOL Skills for Life

(QCF) Level 1 

Es considera vàlid

ESOL Skills for Life són uns exàmens d’anglès de Cambridge English 

adreçats a persones d'altres nacionalitats que treballen o estudien al Regne 

Unit. QCF (Qualifications and Credit Framework for England, Wales and 

Northern Ireland) és el sistema de transferència de crèdits que reemplaça el 

National Qualifications Framework (NQF). El Level 1 en el UK National 

Qualifications Framework (NQF) és equivalent al B2 del MECR.

UdL

 COMPLIMENT DEL REQUISIT INTERN (UPC) - 

DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU O 

HAVER CURSAT CRÈDITS ECTS DELS 

ESTUDIS EN ANGLÈS

 No es consideren vàlids 

com a acreditacions

Es tracta d'un requisit propi dels estudis a la UPC previ a l'establiment de la 

norma del B2, cal acomplir-lo per graduar-se però no es considera un 

certificat de nivell d'idiomes que es pugui presentar, per exemple, com a mèrit 

en unes oposicions per acreditar el B2. La Resolució ECO 1134/2015 i la 

modificació posterior no són aplicables a aquest cas.

No són vàlids a l'efecte de l'acreditació del nivell lingüístic com a 

mèrit en unes oposicions.
UPC

 CERTIFICAT UPF - EQUIVALÈNCIA DE 

L'ASSIGNATURA ANGLÈS I AMB EL 

PROGRAMA D'IDIOMES DE LA UPF (PEI5) I 

COMPLIMENT DEL REQUISIT DEL B2

 No es considera vàlid Només té validesa en l'àmbit de la UPF.
En general, 6 crèdits de l'assignatura Anglès I no són vàlids a l'efecte 

de l'acreditació del nivell lingüístic com a mèrit en unes oposicions.

 DIPLOMATURA DE TURISME COM A 

ACREDITACIÓ DEL NIVELL B2
No es considera vàlid

Els títols de grau no són certificats vàlids del nivell de competència lingüística, 

llevat de les titulacions que tenen com a objecte d'estudi les terceres llengües 

(sempre que es cursin 30 crèdits ECTS en aquestes llengües i s'avaluïn 

les quatre destreses).

Els títols de grau no són vàlids a l'efecte de l'acreditació del nivell 

lingüístic com a mèrit en unes oposicions.

BATXILLERATS DE SISTEMES EDUCATIUS 

ESTRANGERS CURSATS A ESPANYA
Validesa condicionada

S'accepten els títols de batxillerat de col·legis estrangers autoritzats pel 

Ministeri i pel Departament d'Ensenyament a impartir els currículums del país 

d'origen a l'Estat espanyol, sempre que tinguin com a llengua vehicular una 

de les establertes per a l'acreditació del B2 (Regne Unit, Estats Units, França, 

Alemanya, Itàlia, etc.).  En altres casos, per exemple el col·legi finlandès, cal 

un certificat que inidiqui que la llengua vehicular dels estudis és una de les 

llengües que cal acreditar o que en acabar els estudis s'ha assolit el nivell 

requerit.

UPF

TÍTOLS DE BATXILLERAT CURSATS A 

L'ESTRANGER EN SISTEMES EDUCATIUS 

DIFERENTS DEL PAÍS ON HAN ESTUDIAT

Validesa condicionada

Per exemple, sistema americà a Itàlia, sistema americà a Mèxic, 

sistema americà a Aruba. En principi no hi hauria cap problema per 

admetre els currículums americà, britànic, francès, italià i alemany, 

però si hi ha dubte es pot demanar un certificat que acrediti la 

llengua vehicular dels estudis.

URL
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CREDENCIALS UNED Validesa condicionada

A les credencials s'indica el sistema educatiu de procedència. Si la referència 

és a un dels sistemes educatius corresponents a una de les llengües objecte 

d'acreditació (anglès, francès, italià o alemany), es considera vàlid. En el cas 

que faci referència al Batxillerat Internacional o a altres sistemes, cal revisar 

els apartats corresponents en aquesta taula.

(2016) Acceso a la universidad española a los alumnos procedentes 

de sistemas educativos de estados miembros de la Unión 

Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito 

acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen 

de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos 

académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus 

universidades. Los sistemas educativos que pueden acceder por 

esta vía son: Alemania, Andorra, Austria, Bachillerato 

Internacional, Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Escuelas Europeas, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Suiza. 

En el año 2017 la admisión para los estudiantes de sistemas 

educativos internacionales a estudios de grado en España no 

contará con una regulación estatal y serán las diferentes 

universidades las que tendrán que decidir sus criterios de admisión. 

Aunque los criterios de admisión deben ser fijados por cada 

universidad, la UNED seguirá ofreciendo los servicios de 

acreditación para estudiantes de sistemas educativos 

internacionales y de realización de pruebas específicas de 

competencias, que faciliten la adecuada valoración de los 

estudiantes internacionales. Informació disponible a:  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,54212622,93_5426451

9&_dad=portal&_schema=PORTAL

UPF

CAMBRIDGE ENGLISH

STATEMENT OF RESULTS
No es considera vàlid   

És una notificació dels resultats, però al full diu "THIS IS NOT A 

CERTIFICATE" i també que Cambridge English es reserva el dret de 

modificar els resultats abans d'emetre el certificat.

UPF

ESTUDIS D'ESO ALS ESTATS UNITS No es considera vàlid
No es considera suficient per acreditar ni per eximir del requisit del B2. 

No hi ha correspondència d'aquests estudis amb el MECR. 

La Resolució ECO/1134/2015 (DOGC 6883 de 2.6.2015) establia 

que els títols de batxillerat o assimilats i els títols universitaris cursats 

a l'estranger permetien acreditar un nivell C1 de la llengua del 

sistema educatiu en què s'haguessin cursat. La Resolució 

EMC/122/2017 (DOGC 7302 de 6.2.2017) posteriorment ha establert 

que els estudis esmentats acrediten un nivell B2 del MECR.

UPC

ESTUDIANTS CATALANS: ESTUDIS 

UNIVERSITARIS PARCIALS CURSATS A 

L'ESTRANGER

Validesa condicionada

Haver cursat un nombre de crèdits corresponents al primer o el segon curs no 

és suficient per acreditar ni per eximir del requisit del B2. En aquests casos es 

pot demanar la documentació relativa al nivell de llengua demanat per a 

l'accés a la universitat estrangera o informació relativa al batxillerat.

L'Acord del CIC estableix que cal haver cursat 120 crèdits ECTS o 

equivalent en una de les llengües objecte d'acreditació.

ESTUDIANTS ESTRANGERS QUE HAN INICIAT 

ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS EN UNA 

UNIVERSITAT ESTRANGERA

Validesa condicionada

Si són estudiants procedents dels sistemes educatius francès, britànic, 

americà, italià o alemany, i han cursat el batxillerat en els seus països d'origen 

per accedir a la universitat, n'estan exempts. N'hi ha prou de presentar el títol 

de batxillerat. Si no, cal haver cursat 120 crèdits ECTS o equivalent en una de 

les llengües objecte d'acreditació.

UPF

Primer curs de batxillerat als EUA No es considera vàlid Ha d'haver cursat tot el batxillerat. UPC

CERTIFICAT ENGLISH LANGUAGE 

PROFICIENCY TEST [ELPT] DE LA 

UNIVERSITAT ANGLIA RUSKIN

Es considera vàlid a l'efecte 

de l'acreditació del nivell B2

L'English Language Proficiency Test és una prova de la Universitat Anglia 

Ruskin per als estudiants que volen fer estudis de grau en aquesta universitat 

i necessiten acreditar els seus coneixements d'anglès. És un examen que 

avalua les quatre destreses i dura unes 3-4 hores. Per tant, no es pot 

assimilar a una prova de col·locació, però, segons la mateixa universitat, té un 

caràcter intern.    

UdL
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Francès
BATXIBAC

BATXILLERAT + BACCALÉAURAT
Es considera vàlid S'ha inclòs en el punt b.3 de l'Acord del CIC modificat. UPF

CERTIFICAT DALF C2

ATTESTATION DE RÉUSSITE    
Es considera vàlid

No és el diploma pròpiament dit d'aquest certificat, inclou els 

resultats obtinguts. És una notificació mentre s'expedeix el certificat. 

S'ignora per què no s'ha presentat el certificat definitiu.

UPF

TÍTOL DE BATXILLERAT DE  MARROC Validesa condicionada
Cal un certificat d'estudis que especifliqui la llengua vehicular dels estudis i/o 

el percentatge de matèries impartides (50%), en aquest cas, en francès.

Tot i que el títol està homologat pel Ministeri d'Educació espanyol, el 

títol presentat i la credencial del Ministeri no permeten deduir el nivell 

d'idioma assolit. No s’estableix cap tipus de relació amb el MECR.

UPC

TÍTOL DE BATXILLERAT DE TUNÍSIA Validesa condicionada 
Cal un certificat d'estudis que especifiqui la llengua vehicular dels estudis i/o el 

percentatge de matèries impartides (50%), en aquest cas, en francès.

Tot i que el títol està homologat pel Ministeri d'Educació espanyol, el 

títol presentat i la credencial del Ministeri no permeten deduir el nivell 

d'idioma assolit. No s’estableix cap tipus de relació amb el MECR. 

UPC
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