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Programa de Foment de la Docència en Anglès  

de la UAB (2011-2015) 

 

 

Preàmbul 

La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de 
Govern el 26 de gener de 2011. El Pla de llengües és una acció del Pla director de la UAB, 
com també ho és disposar d’un document que reculli els objectius i les actuacions de la 
Universitat en relació amb la docència en anglès als estudis de grau i de postgrau. Totes 
dues accions es recullen en l’objectiu E3 del Pla director: «millorar la percepció i el 
reconeixement internacional de la UAB en docència, en recerca i en transferència incloent-hi 
els valors, per mitjà d’un pla de promoció de la UAB nacional i internacional». 

El Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015) respon a la voluntat 
expressada en aquests dos objectius del Pla director, i té per finalitat aglutinar en un 
programa els objectius i les actuacions del Pla de llengües que tenen relació amb el foment 
de la docència en anglès. 

En l’estadi actual, atesa la conjuntura pressupostària, el Programa de Foment de la Docència 
en Anglès comprèn només les actuacions que la UAB ja duu a terme, a les quals s’han aplicat 
les mesures pertinents per a assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. 

 

1. Objectiu del Programa 

La finalitat d’aquest programa és disposar d’un marc de referència per al foment de l’anglès 
en la docència de grau i postgrau de la UAB, d’acord amb els objectius i les actuacions del 
Pla de llengües de la Universitat, aprovat pel Consell de Govern el 26 de gener de 2011. 

Els objectius del Programa de Foment de la Docència en Anglès són part dels objectius del 
Pla de llengües de la UAB, que alhora segueixen la línia fixada pels objectius estratègics 
establerts per la Universitat en el Pla director per al període 2010-2012: la captació i la 
fidelització de talent i la internacionalització del campus.  

També s’hi tenen en compte els objectius de millora de les competències lingüístiques 
establerts per la Generalitat de Catalunya per al finançament variable per objectius de les 
universitats públiques catalanes per al període 2008-2010. 

 

2. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació és tota la Universitat Autònoma de Barcelona. És voluntat de la UAB 
recomanar l’aplicació subsidiària d’alguns criteris del Programa a les entitats en què la UAB 
té una participació majoritària, i que serveixi d’orientació per a les entitats reconegudes per 
la Universitat. 

 

3. Durada 

El Programa es proposa per a una durada de cinc anys, del gener de 2011 al desembre de 
2015, per tal de fer-lo coincidir amb la durada del Pla de llengües. 

 

4. Tipologia del Programa 

El Programa de Foment de la Docència en Anglès és un marc general, un full de ruta, i cada 
centre ha d’establir els mecanismes per concretar-lo en programes concrets per centres o 
titulacions. És important que hi hagi indicadors per a l’avaluació de resultats.  
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5. Responsables de fer-ne el seguiment 

Els interlocutors ordinaris per al seguiment i l’execució del Programa de Foment de la 
Docència en Anglès són el Vicerectorat de Política Acadèmica i els interlocutors per a 
qüestions de política lingüística que designa cada centre. Complementàriament, també fan 
d’interlocutors el Vicerectorat de Relacions Internacionals i la Secretaria General, com a 
responsable de la política lingüística de la Universitat.  

La Comissió de Política Lingüística (delegada del Consell de Govern) ha de fer el seguiment 
del Programa.  

El Servei de Llengües és l’ens encarregat de donar suport tècnic al Programa. 

 

6. Recursos necessaris 

El Programa conté una previsió pressupostària de les actuacions que cal desenvolupar, que 
s’inclou en el pressupost del Pla de llengües de la UAB. Cada any s’establirà un ordre de 
prioritat de les actuacions, de manera que si no hi ha prou disponibilitat pressupostària es 
duguin a terme les més importants. 

 

7. Estructura i continguts 

El Programa s’articula a partir dels elements que s’esmenten tot seguit. 

 

7.1. Objectius estratègics 

Els objectius estratègics del Programa de Foment de la Docència en Anglès són: 

 Fer incrementar el volum de docència impartida preferentment en anglès. 

 Ampliar la disponibilitat de la Universitat per comunicar-se en anglès amb els 
usuaris. 

 Assegurar la qualitat lingüística de les comunicacions emeses en anglès per la 
Universitat. 

 
7.2. Àmbits d’actuació i eixos 

El Programa de Foment de la Docència en Anglès s’estructura en els quatre àmbits d’actuació 
del Pla de llengües, que alhora són els que estableix el Pla director de la UAB 2010-2012, i 
en els tres eixos en què s’articula el Pla de llengües.  

 

Àmbits 

 Persones. 

 Innovació i creació de valor. 

 Entorn. 

 Recursos. 

 

Eixos 

 Eix institucional i de gestió. 

 Eix de la docència i la recerca. 

 Eix de la mobilitat i l’acollida. 
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7.3. Actuacions 

Els continguts de les actuacions es concreten a partir dels objectius estratègics (vegeu 
l’apartat 7.1). Aquestes actuacions són una tria de les actuacions del Pla de llengües que 
s’adeqüen als objectius específics del Programa de Foment de la Docència en Anglès.  

Hi ha actuacions que són fonamentals per al foment de la docència en anglès —per exemple, 
oferir suport lingüístic i metodològic al PDI que ha de fer docència en anglès— i d’altres que 
són de suport —com ara regular l’admissió i l’emissió de comunicacions, certificats i altres 
documents normatius en anglès—. El Programa recull els dos tipus d’actuacions, atès que 
totes són necessàries per a assolir els objectius fixats. 

Anualment cal determinar les actuacions del Pla de llengües que es consideren part del 
Programa de Foment de la Docència en Anglès, tal com s’ha establert per al Pla de llengües, 
per tal de tenir en compte tant les necessitats de cada moment com les disponibilitats 
pressupostàries. 

 

 


