
 

 

 

 
 

 

Què és? 

El TCF (test de connaissance du français) és un test de nivell oficial del Ministeri francès d’Educació, 
harmonitzat amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI EXPERIMENTAT 

Accés Plataforma Llindar Avançat Domini Mestria 

nivell A1 nivell A2 nivell B1 nivell B2 nivell C1 nivell C2 

100 a 199 
punts 

200 a 299 
punts 

300 a 399 
punts 

400 a 499 
punts 

500 a 599 
punts 

600 a 699 
punts 
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TCF Québec Exclusiu per a qui prepara un dossier d’immigració a Quebec (B2 mínim). 

TCF TP 
Tots els Públics: per a candidats a partir de 16 anys que desitgin validar els seus 
coneixements actuals de manera ràpida i fiable.  

TCF ANF 
Accés a la Nacionalitat Francesa: exclusiu  per a un dossier de demanda d’adquisició de la 
nacionalitat francesa per matrimoni o per naturalització (B1 mínim). 

 

En què consisteix l’examen? 

 
TCF Québec:  
4 mòduls optatius que sumen 
fins a 16 punts per al vostre 
dossier d’immigració. 

 

 

 

TCF TP:  

3 mòduls d’obligatoris  

i 2 d’optatius. 

 

 
TCF ANF:  

2 mòduls d’obligatoris. 

 

Què obtinc al certificat? 

 Qualificacions desglossades per competència comunicativa, de 100 a 699 punts cada una. 
 Si s’han fet les proves d’expressió oral i escrita, una nota sobre 20 punts. 
 Una qualificació genèrica de 100 a 699 punts (excepte el TCF Québec, on només és necessari el 

desglossament per competència, ja que cada una correspon a una puntuació (fins a 16 punts)). 
 

On, quan ? 

L’Alliance Française de Sabadell convoca vàries sessions l’any: en trobareu calendari, tarifes i formulari 
d’inscripció a www.afsabadell.org 

 

 MÀXIM ASSOLIT A1 A2 B1 B2 C1 C2 

COMPRENSIÓ ORAL (25’) puntuació  0 0 0 5  6  7  

EXPRESSIÓ ORAL (12’) puntuació  0 0 0 5  6  7  

 MÀXIM ASSOLIT A1 a B1 B2 a C2 

COMPRENSIÓ ESCRITA (45’) puntuació  0 1 

EXPRESSIÓ ESCRITA (1h) puntuació  0 1 

OBLIGATORIS (1h25) 

80 preguntes tipus test, de dificultat progressiva OPTATIUS 

COMPRENSIÓ ORAL (25’) 

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES (15’) EXPRESSIÓ ORAL (12’) 

COMPRENSIÓ ESCRITA (45’) EXPRESSIÓ ESCRITA (1h) 

 PUNTUACIÓ 

COMPRENSIÓ ORAL (30’) És necessari assolir B1: 300 punts mínim. 

EXPRESSIÓ ORAL (12’) És necessari assolir B1: 6 sobre 20 mínim. 

Alliance Française                                  www.afsabadell.org                         Sant Joan 35 · 08202 Sabadell 
infocursos@afsabadell.org                         93 726 96 44 

El TCF “fotografia” el nivell 
lingüístic: no és un diploma 
definitiu com ara el DELF-
DALF, per això té una 
validesa de 2 anys. 

http://www.afsabadell.org/
http://www.afsabadell.org/
mailto:infocursos@afsabadell.org

