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Pla de llengües: actuacions per a l’any 2018 
 

Eix institucional i de gestió 

1. Aprovar, si escau, els criteris per a la subvenció de la revisió i la traducció de les 
comunicacions institucionals presentats a la Comissió de Relacions Internacionals i de 
Política Lingüística. 

2. Actualitzar  i ampliar la nomenclatura trilingüe de la Universitat per facilitar la qualitat 
lingüística de les comunicacions institucionals: actualitzar l’apartat  de categories de 
professorat i ampliar la nomenclatura amb termes sobre la seu electrònica i el doctorat. 

3. Fomentar la millora de la competència plurilingüe del PAS, especialment de la 
competència en anglès, com a mesura necessària per al procés d’internacionalització de la 
Universitat, i de la competència en les llengües de treball (català, castellà i anglès, 
principalment) per a les comunicacions institucionals. 

4. Dinamitzar la xarxa de persones interlocutores sobre política lingüística als centres. 

5. Publicar indicadors sobre la situació lingüística de la UAB com a part de la transferència de 
coneixement.  

6. Col·laborar en el treball interuniversitari en xarxa per a l’elaboració de recursos de suport a 
la qualitat lingüística, a l’aprenentatge i acreditació de llengües i a l’acollida i preparació 
lingüístiques per a la internacionalització.  

7. Posar a l’abast de la societat recursos lingüístics (recursos per a l’aprenentatge, 
terminologia, criteris, etc.). 

8. Realitzar auditories internes sobre la qualitat lingüística dels textos publicats al web de la 
UAB. 

Eix de la docència i la recerca 

9. Disposar d’una oferta de cursos, serveis i recursos adreçats a capacitar lingüísticament la 
comunitat universitària d’acord amb les necessitats detectades i  les prioritats establertes 
en el Pla de llengües.  

10. Mantenir una política de subvenció a l’oferta de formació en llengua catalana per a la 
comunitat universitària. 

11. Desplegar les accions de la convocatòria AIDA de suport a la docència en anglès als centres 
que van rebre un ajut l’any 2017 i convocar de nou els ajuts AIDA per al curs 2018-2019. 

12. Publicar una oferta de cursos d’anglès per a finalitats acadèmiques, subvencionats per al 
personal acadèmic de la UAB. 
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13. Publicar una convocatòria d’ajuts per al personal acadèmic que contribueixi a millorar el 
coneixement de llengües estrangeres. 

14. Publicar una convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en anglès i en 
català. 

15. Oferir formació i convocatòries d’examen al personal acadèmic per acreditar un nivell de 
suficiència en català. 

16. Oferir una formació per a doctorands de suport a la redacció de tesis doctorals en català i en 
anglès  

17.  Publicar una convocatòria de beques per estudiar idiomes al Servei de Llengües adreçada a 
estudiants de grau i de màster oficial. 

18. Oferir una prova de nivell d’anglès, francès, alemany i italià a estudiants de nou accés amb la 
possibilitat de complementar l’actuació amb proves de nivell de llengua addicionals, si 
escau. 

19. Realitzar una anàlisi contrastiva dels resultats de proves de nivell, per valorar l’impacte de la 
docència en anglès en la millora del nivell de domini d’aquest idioma en els estudiants 
matriculats en assignatures impartides en anglès. 

20. Oferir exàmens per a l’acreditació del nivell de llengües de la comunitat universitària. 

21. Elaborar i difondre recursos que projectin la UAB com a universitat intercultural.  

22. Publicar una convocatòria d’ajuts per a l’organització de jornades i congressos sobre la 
gestió del multilingüisme en l’ensenyament universitari.  

Eix de la mobilitat i l’acollida 

23. Oferir preparació per a estudiants que s’acullen a programes de mobilitat: proves de nivell, 
acreditació de nivell, cursos, etc. 

24. Publicar una convocatòria d’ajuts a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que fan 
pràctiques curriculars a l’estranger. 

25. Mantenir una oferta de cursos de català subvencionats per a estudiants nouvinguts a la UAB 
que arribi al màxim nombre d’estudiants.  

26. Mantenir una oferta de subvenció parcial dels cursos d’espanyol per a estudiants del 
programa ERASMUS. 

27. Promoure la internacionalització a casa mitjançant els intercanvis lingüístics, aprofitant la 
presència de persones d’arreu entre la comunitat universitària i les possibilitats de la xarxa 

28. Potenciar l’acolliment lingüístic d’estudiants de mobilitat que arriben a la UAB més enllà dels 
cursos: voluntariat lingüístic i cultural, tàndems, etc. 

 


