
 

Preparació per a la Prova de Suficiència per al PDI 

Destinataris 
Personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona que desitja 
presentar-se a la prova interuniversitària que permet obtenir el certificat de suficiència de 
llengua catalana per al personal docent i investigador. 

Requisits 
Inscriure's a l'edició actual de la prova per a l'obtenció del certificat de suficiència de llengua 
catalana per al personal docent i investigador.  

Objectiu general 
Orientar els aprenents sobre les característiques de la prova per a l'obtenció del certificat de 
suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador, atendre els seus dubtes 
i informar-los sobre els recursos existents que els poden ajudar a assolir el nivell que els 
permeti superar la prova.  

Continguts 
1. Expressió oral: exposició oral sobre un tema relacionat amb l'activitat docent o 
investigadora universitària. 
2. Expressió escrita: producció d'un text breu relacionat amb l'activitat docent o 
investigadors universitària. 
3. Coneixements gramaticals: domini dels aspectes relacionats amb la morfologia, el lèxic i 
la sintaxi corresponents al nivell de suficiència. 
4. Recursos per a la preparació de la prova. 

Programació 
La formació té una durada de 6 hores presencials organitzades en 3 sessions de 2 hores, a 
més de 8 hores de feina autònoma. Es realitza un temps abans de la prova interuniversitària 
per a obtenir el certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i 
investigador (les convocatòries són al febrer i al juny). 

Avaluació 
El formador avalua els progressos dels participants, sense que hi hagi una avaluació final 
establerta.  

Certificació 
Els aprenents que hagin assistit al curs podran sol·licitar al Servei de Llengües un document 
que faci constar l'assistència. Si superen, a més, la prova de suficiència de llengua catalana 
per al personal docent i investigador, el Servei els expedeix un títol que és reconegut com a 
equivalent al nivell de suficiència (C) de la Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. 

Observacions 
La inscripció al curs de Preparació per a la Prova de Suficiència per al Personal Docent i 
Investigador és independent de la inscripció a la prova. Consulteu els períodes d'inscripció 
al curs i a la prova i formalitzeu les dues inscripcions. 


