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Pla de llengües: seguiment de les actuacions per a l’any 2017 
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.  

29 de gener de 2018.  
 
 
Eix institucional i de gestió 
 
1.Revisar els criteris per a la subvenció de la revisió i la 
traducció de les comunicacions institucionals. 
 

 
Es va informar la CRIPL de la proposta de nous criteris (sessió del 29.03.17) i s'està 
treballant en la concreció d'aquests criteris. 
 

2. Ampliar les àrees de la nomenclatura trilingüe de la 
Universitat per facilitar la qualitat lingüística de les 
comunicacions institucionals. 
 

 
La UAB coordina el projecte interuniversitari d'ampliar la nomenclatura de gestió 
universitària amb termes de la seu electrònica. S'ha publicat la nomenclatura de gestió 
universitària com a diccionari en línia al portal del TERMCAT 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/> 
 
A banda, s'han incorporat termes concrets a petició de diversos usuaris i oficines de la 
UAB i s'ha actualitzat la informació de diverses fitxes. 
 

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. 
 

 
Programa de formació del PAS: 
 
- Oferta específica de cursos de competències lingüístiques per al PAS 2016-2017: 
s’ha ofert formació específica per al PAS en català i anglès. Pel que fa al català, cal 
destacar els cursos següents: a) Resolució de Dubtes de Llengua Catalana i b) 
Redacció de Missatges de Correu Electrònic. Pel que fa a l'anglès: a) 3r semipresencial 
per al PAS (Nivell 3, B1) (per a directius), b) Manteniment de Conversa d'Anglès (5 i 6), 
c) Redacció Tècnica en Anglès, d) Manteniment de Conversa d'Anglès (3 i 4), e) 
Sessions de Preparació d'Exàmens, f) Xerrem en Anglès, g) formació  virtual i 
semipresencial d’anglès, ambdues modalitats de diferents nivells (programa de 
formació en llengües per al PAS), h) formació virtual en alemany, francès i italià 
(programa de formació en llengües per al PAS) 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/%3e
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- Entre l'oferta per al curs 2017-2018 a banda de la formació virtual en anglès, alemany, 
francès i italià, cal destacar que s'oferiran cursos de llenguatge administratiu i 
documentació administrativa. 
 
- Ajuts d’idiomes (2016-2017): ajuts per a formació en llengües cursada a la UAB o en 
centres externs. L’ajut és del 50% del preu del curs, tenint com a límit els preus dels 
cursos del Servei de Llengües. 
 
(Hi ha més informació a l’apartat d’ampliació de continguts d’aquesta memòria). 
 

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

 
Pendent de realització.  

5. Publicar indicadors sobre la situació lingüística de la UAB.   
S'ha elaborat un nou espai al web on hi ha tota la informació referent al Pla de llengües, 
destacada per col·lectius i àmbits d'actuació, així com indicadors lingüístics. Es 
publicarà el febrer de 2018. 
http://www.uab.cat/web/pla-de-llengues-de-la-uab-1345724812841.html  
  

6. Col·laborar en el treball en xarxa interuniversitari 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. 
 

 
El Servei de Llengües participa en la Comissió Interuniversitària de Formació i 
Acreditació Lingüístiques (CIFALC); la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives; ACLES, 
associació de centres de llengües de l’educació superior a l’Estat espanyol, i CercleS, 
confederació de centres de llengües de l’educació superior a Europa. També participa 
en la Xarxa Realiter, la xarxa panllatina de terminologia. 
 
Col·labora en la realització i administració dels exàmens interuniversitaris d’idiomes i 
participa en dos focus groups de CercleS: el de traducció i el de gestió de centres de 
llengües. 
 
Durant l’any natural 2017, s’ha programat una convocatòria CLUC d’anglès nivell B2 al 
juny i una a l'octubre.  
 
El mes de juliol de 2017 s'ha ofert la primera convocatòria de l'examen de Capacitació 
del personal acadèmic per a la docència en anglès, a les quatre universitats que l'han 
elaborat (UAB, UPF, UdG i UIC). S’han examinat 55 professors de les quatre 

http://www.uab.cat/web/pla-de-llengues-de-la-uab-1345724812841.html
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universitats. També s’ha dut a terme una sessió de formació d’examinadors d'aquest 
examen, el desembre del 2017, on hi ha participat un total de 25 professors de les 
diferents universitats.  
 

7. Posar a l’abast de la societat recursos lingüístics (recursos 
per a l’aprenentatge, terminologia, criteris, etc.) i dades sobre 
indicadors lingüístics de la UAB com a part de la transferència 
de coneixement. 
 

 
S’han elaborat els següents recursos i materials: 
 
- Materials docents virtuals per mitjà de blogs o altres espais digitals, adreçats a 
alumnat, PDI i PAS (català, francès, anglès). 
- Recurs a la xarxa, Cerca-raons (https://cercaraons.uab.cat), per fomentar la 
competència argumentativa de l'alumnat universitari. 
- Materials didàctics complementaris per als cursos preparatoris del nou certificat de 
suficiència (C1) de llengua catalana. 
- Material videogràfic per a entorn MOOC a partir de continguts del material didàctic 
Argumenta (unitats 15 i 23) (en procés). 
- Guies de llenguatge especialitzat: Escriure Biologia a la Universitat i Escriure 
Geografia a la Universitat, en català i en anglès (en procés). 
- Noves versions lingüístiques (francès i occità) de la guia de suport a l’intercanvi 
lingüístic (en procés) 
- Projecte per a l’adopció de la nova gramàtica del IEC (en procés) 
 

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

 
S'ha fet una actuació puntual de revisió d'una mostra de textos publicats al web. 
 

 
 
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. 
 

 
El Servei de Llengües ha participat amb diverses accions formatives en el Projecte de 
millora de la competència lingüística de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
UAB.  
 
També participa al Programa de suport al professorat de Veterinària que ha de fer 
docència en anglès. Per a més informació d’aquesta participació, consultar l’actuació 
11.  
 

https://cercaraons.uab.cat/


Actuacions del Pla de llengües per a l’any 2017 
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. Gener de 2018.  

 4 

A més, durant el curs 2016-2017, El Servei de Llengües ha ofert tot un conjunt de 
formació per a col·lectius específics: Curs de Llengua Espanyola per a Erasmus 
Mundus (Màster LIVE), b) Idiomes per a Estudiants Erasmus Mundus (màster LIVE) 
(Virtual), c) Espanyol Virtual per a Estudiants Erasmus Mundus, d) Espanyol Inicial, e) 
Anglès per a Química, g) Taller de Comunicació Oral (Biofarra).  
 
El Servei de Llengües ha tornat a oferir clubs de lectura per a l’anglès, el francès i 
l’alemany com a via per reforçar l’aprenentatge de la llengua, i el Taller de llengua i 
cultura paper a Erasmus en anglès, alemany, francès i italià per a les persones que es 
preparen per a fer una estada a l’estranger.  
 
La programació d’accions formatives continua amb possibilitat de formar-se en més de 
20 llengües, a fi de promoure el plurilingüisme en la comunitat universitària.  
 
Com a novetats formatives per al curs 2017-2018, s’han començat a oferir les accions 
vinculades al Programa AIDA, sessions de conversa d'anglès (sessions segons 
necessitats dels aprenents amb nivell a partir de B2.1), noves activitats amb 
reconeixement acadèmic d’1 ECTS (Taller per aprendre a comprendre tres llengües 
Simultàniament, Taller d'iniciatives sobre l'ús de les llengües a la universitat i Taller de 
disseny d'activitats lingüístiques i culturals.) i un curs per a preparar-se per examinar-se 
d'un nivell B2.  
 
Aquest 2017 el Servei de Llengües s'ha convertit en centre examinador de l'examen 
multinivell d'anglès TOEIC (Test of English for International Comunication) del TOEFL 
(Test Of english as a Foreign language). 
 
TOEIC: dues convocatòries, el març i el juliol 2017. 
TOEFL: una convocatòria, el novembre de 2017.  
 
El Servei de llengües té vigent un any més el segell de qualitat CertACLES per als 
exàmens de nivell C1 d'anglès. Aquest any 2017 s'ha aconseguit que ACLES 
reconegués els Certificats de nivell B1, B2 i C1 del MECR que es deriven del nou 
examen multinivell d'anglès, com es pot comprovar a la taula que hi ha a 
http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_3.pdf 
 
(Hi ha més informació a l’apartat d’ampliació de continguts d’aquesta memòria). 
 

http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_3.pdf
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10.  Mantenir una política de subvenció a l’oferta de formació en 
llengua catalana per a la comunitat universitària. 
 

 
Els cursos de Català bàsic 1 i 2 estan subvencionats al 100% per a l'alumnat i el 
personal de la UAB.  
 
Els cursos de Nivell Bàsic estan subvencionats en un 65% per a l'alumnat que fa els 
estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 55% per a l'alumnat de 
mobilitat. 
 
Els cursos de Nivell Elemental estan subvencionats en un 50% per a l'alumnat que fa 
els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 40% per a l'alumnat de 
mobilitat. 
 
Els cursos de Nivell Intermedi estan subvencionats en un 40% per a l'alumnat que fa 
els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 35% per a l'alumnat de 
mobilitat. 
 
Els cursos de Nivell de Suficiència estan subvencionats en un 35% per a l'alumnat que 
fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 30% per a l'alumnat 
de mobilitat. 
 
Els cursos de Nivell Superior i els cursos d'Habilitats comunicatives estan 
subvencionats en un 25% per a l'alumnat i el personal de la UAB. 
 
 

11. Oferir programes de suport lingüístic i metodològic per al PDI 
que ha de fer docència en anglès als centres que tinguin un pla 
per incrementar la docència en anglès. 
 
 

 
S’ha obert la convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: Ajuts per a la Intensificació de la 
Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 
2017-2018). 
 
Presentació de sol·licituds: del 18 d'abril al 26 de maig de 2017 
Sol·licituds presentades: 4 (4 acceptades) 
 
http://bit.ly/2slFqwX 
 
Durant el curs 2016-2017 s’ha ofert la formació següent:  
 
English for Teaching Purposes: 2 edicions, 17 inscrits 

http://bit.ly/2slFqwX
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Presenting Reserch: 2 edicions, 27 inscrits. 
Resarch Papers (totes les disciplines): 3 edicions, 37 inscrits 
English Pronunciation for Teachers: 2 edició, 24 inscrits 
 
Programa de suport al professorat de Veterinària que ha de fer docència en anglès 
Proves de nivell fetes: 39 
Curs Intensive English for Academic Staff: 2 edició, 36 inscrits 
 

12. Publicar una convocatòria d’ajuts per al personal acadèmic 
que faciliti l’increment de la docència en anglès i que contribueixi 
a millorar el coneixement de llengües estrangeres. 
 

 
S’ha obert  la convocatòria d'ajuts al personal acadèmic per a l'aprenentatge d'idiomes. 
 
Presentació de sol·licituds: del 4 de setembre a l'11 d'octubre de 2017 
Sol·licituds presentades: 28 (23 acceptades) 
 
 
http://bit.ly/2sI0TQ1 
 

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

 
S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en anglès. 
 
Presentació de sol·licituds:  
Primer termini de l'1 de juny al 14 de juliol 
Segon termini: del 30 d'octubre a l'11 de desembre 
Sol·licituds presentades: 10 (9 acceptades) 
 
http://bit.ly/2sr02np 
 

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

 
Personal acadèmic inscrit a cursos de català: 
Bàsic (A2): 18 
Elemental (B1): 1 
Suficiència (C1): 1 
Suficiència per a PDI (C1): 8 
Superior (C2): 4 
 
Personal acadèmic inscrit a exàmens de català: 
Bàsic (A2): 4 

http://bit.ly/2sI0TQ1
http://bit.ly/2sr02np
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Elemental (B1): 1 
Suficiència (C1): 1 
Suficiència per a PDI (C1): 8 
Superior (C2): 4 
 

15. Publicar una convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis 
doctorals en català i en anglès. 
 

 
S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en 
anglès. 
 
Presentació de sol·licituds: del 13 de març a l’1 de desembre 
Sol·licituds presentades: 10 d’anglès (10 acceptades), 0 de català 
 
http://bit.ly/2n3LKec 
 

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

 
Aquest curs la UAB ha tornat a oferir una prova de nivell d’anglès, alemany, francès i 
italià en línia als alumnes de nou accés.  
 
Proves de nivell a alumnes de nou accés 2016-2017 
 
Dades de participació respecte al total d’alumnes de nou accés: 
Prova d’anglès: 2.385 estudiants (34,34 % del total).  
Prova d’alemany: 10 estudiants (0,14 % del total). 
Prova de francès: 41 estudiants (0,56 % del total). 
Prova d’italià: 7 estudiants (0,09 % del total). 

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

 
S’han ofert les convocatòries regulars de certificació del coneixement d’alemany, 
anglès, català, castellà, francès, italià i japonès.  
 
S’han ofert convocatòries específiques de proves multinivell d’anglès pera la comunitat 
universitària (convocatòries a demanada i programades).  
 
S’han ofert dues convocatòries CLUC (certificats de llengües de les universitats de 
Catalunya) d’anglès de nivell B2 durant el 2017 (juny i octubre). 
 
S’ha ofert una convocatòria d’exàmens per al programa de mobilitat l'octubre de 2017. 
 

http://bit.ly/2n3LKec
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S'han ofert dues convocatòries de l'examen d'anglès TOEIC (març i juliol 2017) i 
TOEFL (novembre de 2017) 
 
S'ha ofert una convocatòria de l'examen de Capacitació del personal acadèmic per a la 
docència en anglès (juliol 2017) 
 
(Hi ha més informació a l’apartat d’ampliació de continguts d’aquesta memòria.) 
 

18. Oferir una prova de nivell d’anglès, francès, alemany i italià a 
estudiants de tercer curs, per donar compliment a l’acord de la 
Comissió de Política Lingüística del CIC respecte al requisit 
d’acreditar un nivell de B2 del MECRL en finalitzar els estudis de 
grau. 

 
S'ha realitzat una prova de nivell a alumnes de tercer de grau el curs  2016-2017, amb 
una participació desigual entre els centres de la UAB 
 
Total d'alumnes que han realitzat la prova d'anglès: 469 alumnes 
 
Escola d'Enginyeria: 17 alumnes 
Escola de Prevenció i Seguretat Intergral: 1 
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera: 27 
Facultat de Biociències: 29 
Facultat de Ciències: 33 
Facultat de Ciències de la Comunicació: 14 
Facultat de Ciències de l'Educació: 213 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: 8 
Facultat de Dret: 16 
Facultat d'Economia i Empresa: 29 
Facultat de Filosofia i Lletres: 24 
Facultat de Medicina: 18 
Facultat de Psicologia: 17 
Facultat de Traducció i Interpretació: 12 
Facultat de Veterinària: 11 
 

19. Dur a terme un estudi comparatiu entre els resultats de la 
prova de nivell de tercer i els resultats obtinguts pels mateixos 
estudiants en accedir a la Universitat, per tal d’avaluar el seu 
progrés en el coneixement de terceres llengües.   

 
Un total de 469 d'alumnes de tercer de grau han realitzat la prova de nivell. D'aquests, 
294 alumnes havien realitzat la prova de nivell al moment d'accedir a la UAB. Els 
resultats obtinguts després d'analitzar les dades, permeten veure com el 78,9% dels 
alumnes que han fet les dues proves de nivell han mantingut o augmentat el seu nivell 
de llengua des de primer a tercer curs del grau.  
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20. Elaborar i difondre recursos que projectin la UAB com a 
universitat intercultural. 
 

 
S’han elaborat el següents recursos i materials:  
 
- Vídeo de la sèrie "Pensar els estereotips", sobre els estereotips portuguesos (en 
procés). 
- Nursing on the move: eina intercultural per a professionals de l’àmbit d’Infermeria en 
contextos de mobilitat ( http://www.nursingonthemove.eu). Projecte Erasmus + que ha 
comptat amb la participació del Servei de Llengües de la UAB.  
 

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

 
S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a l'organització de jornades i congressos sobre la 
gestió del multilingüisme en l’educació. 
 
Presentació de sol·licituds: del 14 de març al 22 de setembre  
Sol·licituds presentades: convocatòria deserta.  
 
http://bit.ly/2sBRr5F 
 

 
 
Eix de la mobilitat i l’acollida 
 
22. Oferir preparació per a l’estudiantat que marxa en 
programes de mobilitat: proves de nivell, acreditació de nivell, 
cursos, tàndems, etc. 
 

 
S’ofereix: 
- Exàmens per a l’acreditació de nivell de llengües: s’ha ofert una convocatòria 
d’exàmens per al programa de mobilitat a l'octubre de 2017. 
-Programa Tàndem i activitats vinculades al programa: cicle de cinema en versió 
original; sessions de parlar en grup (trobades per practicar llengües en grup), clubs de 
lectura (23 inscrits).  
-Trobades amb estudiants del programa Study Abroad de la UAB per fer intercanvis 
lingüístics anglès/alemany-espanyol. 
- Taller Llengua i cultura per a Erasmus (3 inscrits) 

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

 
S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que 
fan pràctiques curriculars a l’estranger. 
 
Presentació de sol·licituds:  

http://www.nursingonthemove.eu/
http://bit.ly/2sBRr5F


Actuacions del Pla de llengües per a l’any 2017 
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. Gener de 2018.  

 10 

Primer termini del 9 de març al 28 d’abril 
Segon termini: del 18 d'octubre al 30 de novembre 
Sol·licituds presentades: 4 (4 acceptades) 
  
http://bit.ly/2mST7VE 
 

24. Millorar els canals d’informació sobre els serveis i recursos 
lingüístics adreçats a estudiants que es preparen per a una 
estada de mobilitat. 

 
En les sessions informatives sobre els programes de mobilitat, s'informa sobre la 
convocatòria extraordinària d'exàmens d'anglès alemany, francès i italià per als 
participants en aquests programes. 
 

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

 
Cursos de català oferts al Servei de Llengües: (dades curs 2016-2017) 
 
- Bàsic 1 Semipresencial:  40 edicions / 827 alumnes 
- Bàsic 2 Semipresencial: 13 edicions /  229 alumnes 
- Bàsic 3 Semipresencial: 3 edicions / 19 alumnes 
 

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

 
Cursos d’espanyol oferts al campus pel Servei de Llengües: (dades curs 2016-2017) 
 
- Primer nivell:  4 edicions /  51 alumnes 
- Segon nivell:  3 edicions /  39 alumnes 
- Tercer nivell:  4 edicions /  44 alumnes 
- Quart nivell:  2 edicions /  29 alumnes 
- Cinquè nivell:  1 edició /  9 alumnes 
 
S'han ofert també cursos específics per a estudiants participants als cursos d'Erasmus 
Mundus. Consulteu l'actuació 9 per a tenir-ne més informació. 
 

27. Potenciar les activitats adreçades a promoure la 
internacionalització a casa aprofitant la presència de persones 
d’arreu entre la comunitat universitària i les possibilitats de la 
xarxa: intercanvis lingüístics entre estudiants locals i de Study 
Abroad, intercanvis en línia, etc. 

 
S'han ofert les següents activitats: 
- Programa mentor  
- Taller català des de zero (IWDays) 
- Acollida participants ESW,  
- Els dijous, paella lingüística! 
- Connecta Meetings 

http://bit.ly/2mST7VE
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- Sessions d'intercanvi lingüístic amb Study Abroad 
- Programa Tàndem 
 
Total de participants: 193  
Total persones registrades web del Tàndem: 1.491 
 

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

 
Programa de voluntariat lingüístic, Programa Tàndem, Programa d'intercanvis amb 
Study Abroad. 
 
Durant aquest 2017, s'amplia la proposta d'intercanvis amb Study Abroad, incorporant 
al programa la possibilitat de tenir voluntaris lingüístics.  
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Ampliació de continguts 
 
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. 
 
Nombre de persones del PAS que s’han inscrit a un curs de llengua del Servei de Llengües (curs 2016-2017) i que ha tingut un ajut a la matrícula: 

 

 
 
Nombre de persones del PAS que han s’han inscrit a un curs de llengua del programa de formació per al PAS (curs 2016-2017) 
 

Llengua Nombre de persones amb certificat de 
nivell 

Anglès 19 

Alemany 0 

Francès 4 

Japonès 0 

Italià  0 

Llengua Curs Nombre de persones 
que s’han inscrit 

Anglès 

Virtual (A1) 10 

Virtual (A2) 11 

Virtual (B1) 38 

Virtual (B2.1) 19 

Virtual (B2.2) 24 

Virtual (C1.1) 18 

Semipresencial  (A1) 7 
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Semipresencial  (A2) 11 

Semipresencial  (B1) 22 

Semipresencial  (B2.1) 20 

Semipresencial   (B2.2) 33 

Semipresencial  (C1.1) 30 

Anglès per a Comandament (nivell avançat) 7 

Anglès per a Comandament (nivell mitjà) 7 

Redacció Tècnica en anglès 7 

Presentacions en anglès 1 

Preparació exàmens PAS anglès B1, B2 i C1 17 

Xerrem en anglès 264 

Alemany 

Virtual (A1) 10 

Virtual (A2) 4 

Virtual (B1) 1 

Virtual (B2) 1 

Virtual C1.1 2 

Francès 

Virtual (A1) 22 

Virtual (A2) 9 

Virtual (B1) 5 

Virtual (B2.1) 3 

Virtual (B2.2) 1 

Virtual (C1) 1 

 Preparació exàmens PAS Francès 9 

Italià Virtual (A1) 15 
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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. 
 
Programa de millora de les competències lingüístiques a la Facultat de Ciències de l’Educació: 
 
Sessions de Formació per a Professorat de matèries no lingüístiques d'EI i EP: 1 edició, 15 inscrits  
Anglès per a Educació: 1 edició 7 inscrits  
 
Tutories de Correcció Fonètica per a Estudiants d'EI: 2 edicions, 40 inscrits  
C2 semipresencial per a estudiants d'EI i EP: 7 edicions, 108 inscrits 
 
Altres formacions per a col·lectius específics:  
Espanyol per a Erasmus Mundus (Màster LIVE): 1 Edició, 18 inscrits  
Espanyol per a Erasmus Mundus IDEA: 3 edicions, 39 inscrits  
 
 
Espanyol Inicial (refugiats): 1 edició, 13 inscrits  
Anglès per a Química: 1 edició, 22 alumnes 
 
 
11. Oferir programes de suport lingüístic i metodològic per al PDI que ha de fer docència en anglès als centres que tinguin un pla per incrementar la docència 
en anglès. 
 
Activitats formatives 
English for Teaching Purposes: 2 edicions, 17 inscrits  
Presenting Reserch: 2 edicions, 27 inscrits.  
Resarch Papers (totes les disciplines): 3 edicions, 37 inscrits  
English Pronunciation for Teachers: 2 edició, 24 inscrits  
 
 

 Virtual (A2) 6 

Català 
Resolució de dubtes de llengua catalana 10 

Redacció de missatges de correu electrònic 27 
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Programa de suport al professorat de Veterinària que ha de fer docència en anglès  
Proves de nivell fetes: 39  
Curs Intensive English for Academic Staff: 2 edició, 36 inscrits 
 
 
17. Oferir exàmens per a l’acreditació del nivell de llengües de la comunitat universitària. 
 
Nombre de persones que han acreditat un nivell d’alemany, anglès , català, castellà, francès, italià i japonès regulars i extraordinàries el curs 2016-2017 
 

Llengua Nombre de persones acreditades 

Alemany 46 

Anglès 397 

Català 198 

Espanyol 161 

Francès 79 

Italià 31 

Japonès 11 

Xinès  3 

 

 
Convocatòria específica d’exàmens multinivell d’anglès 2016-2017 (convocatòries programades i exàmens a demanda) 

Prova Nombre de persones inscrites 

CRAC 187 
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Exàmens a demanda d’altres llengües (curs 2016-2017) 
 

Llengua Nombre de persones acreditades 

Espanyol 3 

Francès 5 

Italià 6 

 
 
Convocatòria CLUC d’anglès B2 2017 (Certificat interunivesitari de llengües de les universitats de Catalunya)  
 

Prova Nombre de persones inscrites 

CLUC 7 

 
 
Convocatòria d’exàmens per al programa de mobilitat (octubre de 2017)  
 

Prova 
Nombre de 
persones 
inscrites 

Exàmens per al programa de mobilitat 100 

 
 
Convocatòria TOEIC d'anglès any 2017 (Test of English for International Comunication)  
 

Prova Nombre de persones inscrites 

TOEIC 13 
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Convocatòria TOEFL d'anglès novembre de 2017 (Test Of English as a Foreign Language)  
 

Prova Nombre de persones inscrites 

TOEFL 25 

 
 
Convocatòria de l’examen de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès 
 

Prova Nombre de persones 
inscrites 

Examen de capacitació del personal 
acadèmic per a la docència en anglès 

55 (14 de la UAB) 
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