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Pla de llengües: seguiment de les actuacions per a l’any 2018 
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.  

24 de gener de 2019.  
 
 
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. 
 

S'està  pendent de concretar els nous criteris proposats. 
 

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. 
 

A banda de les actualitzacions i ajustos per a casos concrets, que es van fent al llarg 
de l’any i de manera continuada, s’han revisat a fons les categories de professorat en 
anglès per adaptar-les als usos majoritaris que en fa el professorat de la UAB.  
 
Així mateix, s’ha incorporat una branca nova sobre la seu electrònica, amb un centenar 
de termes, i es treballa interuniversitàriament en els termes de l’àmbit de doctorat, amb 
la previsió de finalitzar la tasca aquest gener de 2019.   
 
També s’ha treballat a nivell interuniversitari en un recull bàsic de termes de la gestió 
universitària en occità i en la validació d'aquests termes. La Generalitat impulsa 
projectes en occità com a llengua oficial de Catalunya i ha subvencionat aquest 
projecte.   

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 per a la millora de les competències lingüístiques per al 
PAS 2017-2018:  
a) S’ha continuat oferint al personal d’administració i serveis el Programa de formació 
en llengües (anglès, francès, alemany i italià), amb formació bimodal i virtual. Pel que fa 
a la formació bimodal, s’han atès 61 persones en un total de 5 grups semipresencials 
de llengua anglesa (nivells B1, 1 grup; B2.1, 1 grup; B2.2, 2 grups; C1.1, 1 grup). Pel 
que fa a la formació virtual del Programa s’han fet cursos virtuals amb la plataforma 
Dexway per al personal d’administració i serveis. En el cas de la llengua anglesa s’hi 
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han inscrit 97 persones, entre els nivells A1 i el C1.1. Pel que fa a les llengües 
alemanya, francesa, italiana, s’hi han inscrit, en nivells des de l’A1 fins al C1.1, 84 
persones: 50 de francès, 10 d’alemany, 24 d’italià. El total d’alumnes del PAS que s’ha 
format per mitjà del Programa ha estat de 242 persones. Hi ha hagut també Sessions 
de Preparació d’Exàmens per als alumnes PAS de formació bimodal o virtual (anglès, 
alemany, francès, italià).  
 
b) Pel que fa a altres cursos per al PAS fora del Programa de formació en llengües, 
s’han engegat els següents. Per al català: a) Llengua i Documentació de l’Administració 
Universitària, b) Redacció de Missatges de Correu Electrònic. Per a l’anglès: a) 
Manteniment de Conversa d’Anglès, b) Millora de l’Expressió Oral en Anglès (IWP, 
ARI), c) Anglès per a la Gestió de Projectes Internacionals, d) Xerrem en Anglès, e) 
Atenció a l’Alumnat en Anglès (A2, B1 i B2.1),  
 
- Ajuts d’idiomes (2017-2018): 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 
com a part de la transferència de coneixement. 
 

 
 A la pàgina principal del web del Pla de llengües (https://www.uab.cat/pla-llengues/), 
s’hi han publicat unes dades bàsiques. Està previst ampliar aquesta informació durant 
el 2019. 

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. 
 

 
El Servei de Llengües participa en la Comissió Interuniversitària de Formació i 
Acreditació Lingüístiques (CIFALC) així com en les jornades de formació del 
professorat que s'organitzen des d'aquesta comissió. També participa en la Comissió 
de Llengua de la Xarxa Vives i a ACLES, associació de centres de llengües de 
l’educació superior a l’Estat espanyol, on forma part de grups d'interès sobre formació 
del PAS, programes de suport a l’anglès com a llengua de docència i gestió dels 
serveis lingüístics. A nivell europeu, té participació a CercleS, confederació de centres 
de llengües de l’educació superior a Europa i a la Xarxa Realiter, la xarxa panllatina de 
terminologia.  

https://www.uab.cat/pla-llengues/
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Col·labora en la realització i administració dels exàmens interuniversitaris d’idiomes i 
participa en dos grups d’interès de CercleS: el de traducció i el de gestió de centres de 
llengües.  
 
El mes de juliol de 2018 s'ha ofert una 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 inscrit 32 professors de les quatre universitats 
 

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

 
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).  
- Material videogràfic per a entorn MOOC a partir de continguts del material didàctic 
Argumenta (unitats 23)  
- Guies per a l’escriptura en les disciplines acadèmiques (geografia, dret; ben aviat la 
d'enginyeria informàtica). 
- Vídeos per a cursos de llenguatge d’especialitat. 
 - Noves versions lingüístiques (francès i occità) de la guia de suport a l’intercanvi 
lingüístic. En procés les versions en italià i en alemany.  
- Nous materials derivats de la guia de suport a l’intercanvi lingüístic (fitxes per a les 
trobades en català).  
- Recurs Aproximació a la llengua de signes  
- Deu pistes per a un ús no sexista del llenguatge, material creat a instàncies de 
l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, que recull de manera breu i concisa els 
principals punts de la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge.  
- S’està treballant en l’adaptació dels criteris lingüístics als canvis introduïts a la nova 
gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans.  
- Tercera edició del Manual d’estil interuniversitari en anglès, fruit del grup de treball de 
Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives, en què participa el Servei de Llengües.  
- S’ha iniciat la revisió i actualització dels models de documents administratius en 
català.  
 
 

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. 
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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 al Projecte de millora de la competència lingüística 
de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB amb el curs Català Nivell 2 
Educació) i donant suport a l’edició del curs Tutories de Correcció Fonètica.  
 
També ha participat al Programa de Formació del professorat de l'OQD, amb diverses 
edicions de les accions formatives en català a) Com es fa un Pòster Acadèmic, b) Com 
escriure un article científic, c) Com escriure i avaluar el comentari d'una lectura, d) 
Millorar l'expressió escrita dels alumnes de matèries no lingüístiques. Ha organitzat 
també el curs Dissemination of Science, per a la Vicegerència de Recerca, per a la qual 
el Servei prepara ja nous cursos per al 2018-2019.  
 
Altres accions formatives encarregades al Servei han estat: a) Writing in English, b) 
Anglès per a Química, c) Lliga de Debat, d) Intermediate Spanish Course (per a 
Georgia Tech), e) Curs de Llengua Espanyola per a estudiants d'Erasmus Mundus, f) 
Llengua Espanyola [màster Veterinària], g) Espanyol Virtual per a alumnes Erasmus 
Mundus [IDEA], h) Catalan Language and Culture Course [per a Georgia Tech], i) Curs 
de Llengua Francesa per a Estudiants d'Erasmus Mundus, j) Anglès Oral [per a Vila 
Universitària], k) Francès Oral (per a vila Universitària).    
 
Com a activitat amb reconeixement acadèmic (crèdits ECTS), el Servei ha tornat a 
oferir el curs Llengua i Cultura per a Erasmus (anglès, francès i italià), del qual ha 
engegat 2 edicions en anglès, 1 en francès i 1 en alemany.  
 
El Servei ofereix formació en més de 20 llengües, algunes de les quals en modalitat 
virtual, a fi de promoure el plurilingüisme en la comunitat universitària. 
 

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 Català Bàsic 3 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.  
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Els cursos de Català 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 Català 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 Català 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 Català Superior i els cursos d'Habilitats comunicatives estan 
subvencionats en un 25% per a l'alumnat i el personal de la UAB. 
 
 

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. 
 
 

El curs 2017-2018, s’han començat a oferir les accions vinculades al Programa AIDA 
per a professorat de Veterinària, Psicologia, Lletres i Traducció i Interpretació:  
 
- Intensive English for Academic Staff: 3 edicions, 45 inscrits  
- English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training: 3 edicions, 57 inscrits  
- Pràctica docent: observació de classe i tutoria: 1 edició, 16 inscrits  
- Examen de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès: 2 
edicions, 32 inscrits.  
 
S'ha desenvolupat i es duu a terme una prova de nivell especialment pensada pel 
Programa AIDA.  
 
S'ha obert una nova convocatòria de l'ajut AIDA per als centres per al curs 2018-2019.  
 
Presentació de sol·licituds: del 17 d'abril al 25 de maig de 2018.  
Sol·licituds presentades: 4 (4 acceptades) 
 
http://bit.ly/ajaida18  
 
(Hi ha més informació a l’apartat d’ampliació de continguts d’aquesta memòria). 
 

http://bit.ly/ajaida18
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12. Publicar una oferta de cursos d’anglès per a finalitats 
acadèmiques, subvencionats per al personal acadèmic de la 
UAB. 
 

 
Durant el curs 2017-2018 s’ha ofert la formació següent:  
- Research Papers: 2 edicions, 19 inscrits 
-  Presenting Research (totes les disciplines): 3 edicions, 25 inscrits  
- English Pronunciation for Teachers: 2 edicions, 22 inscrits  
 
Un cop formats els tres grups de cada semestre del Programa AIDA, s'ofereixen les 
places disponibles a tot l'altre personal acadèmic de la UAB que hi tingui interès i tingui 
el nivell mínim d'entrada requerit (Intensive English for Academic Staff,  3 grups; 
English as a medium of Instruction (EMI) Intensive Training, 3 grups). 
 
 

13. Publicar una convocatòria d’ajuts per al personal acadèmic 
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 5 de setembre al 10 d'octubre 
Sol·licituds presentades: 24 (13 d’acceptades) 
 
http://bit.ly/idpdi18  
 

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

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català i en 
anglès per al 2018.  
 
Aquest any, la convocatòria incorpora dos canvis importants:  
- s’ha obert la possibilitat de demanar l'ajut per a materials en català  
- el període de presentació de sol·licituds va del 21 de març al 30 de novembre, i es fan 
resolucions mensuals.  
 
Sol·licituds presentades: 7 d'anglès (6 d’acceptades). 
 
 http://bit.ly/correcciomat18  
 

15. 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 1: 13  
Bàsic 2: 4 Intermedi (B2): 4    
Suficiència (C1): 2  
Suficiència per a PDI (C1): 20  
Superior (C2): 1  

http://bit.ly/idpdi18
http://bit.ly/correcciomat18
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Personal acadèmic inscrit a exàmens de català:  
Elemental (B1): 1  
Intermedi (B2): 1  
Suficiència per a PDI (C1): 22  
Superior (C2): 1 
 

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

Aquest curs 2017-2018 s'han ofert per primera vegada els cursos Redactar la Tesi en 
Anglès i Redactar la Tesi en català.  
 
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i 
Enginyeries): 1 edició 15 inscrits + edició estiu amb 10 inscrits 
Redactar la Tesi en Anglès (Humanitats i Ciències Socials): 2 edicions , 26 inscrits i 1 
edició estiu amb 9 inscrits fins al 28.06.2018 
Redactar la Tesi en Català: 1 edició, 9 inscrits 
 

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

S'ha publicat una convocatòria de beques per a estudiar al Servei de Llengües: 
 
 - Beques curs 2017-2018: 91 sol·licituds presentades (75 alumnes que han gaudit de 
la beca)  
- Beques estiu 2018: 28 sol·licituds presentades (26 de concedides i 11 alumnes que 
han gaudit de la beca) 
 

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. 

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 2017-2018. 
 
Dades de participació respecte al total d’alumnes de nou accés:  
Prova d’anglès: 3.037 estudiants (44,49 % del total).  
Prova d’alemany: 12 estudiants (0,18 % del total).  
Prova de francès: 59 estudiants (0,86 % del total).  
Prova d’italià: 13 estudiants (0,19 % del total). 
 

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. 

El mes de març de 2018, es va enviar un correu a l’alumnat de Veterinària de tercer, 
quart i cinquè, i també als alumnes de tercer i quart del grau de Tecnologia d’Aliments 
demanant-los la seva col·laboració per fer una prova de nivell d’anglès, i així analitzar 
l’evolució pel que fa coneixements d’anglès de l’alumnat d’aquests graus. Tanmateix la 
participació va ser molt minsa, i no es van poder treure conclusions significatives. 



Actuacions del Pla de llengües per a l’any 2018 
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. Gener de 2019.  

 8 

 
20. 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.  
 
S’han ofert convocatòries específiques de proves multinivell d’anglès pera la comunitat 
universitària (convocatòries a demanada i programades).  
 
S’ha ofert una convocatòria d’exàmens per al programa de mobilitat l'octubre de 2018. 
S'han ofert dues convocatòries de l'examen d'anglès TOEIC (març i juliol) i una 
convocatòria de l'examen TOEFL (setembre).  
 
S'ha ofert una convocatòria de l'examen de Capacitació del personal acadèmic per a la 
docència en anglès, a les 4 universitats implicades i obert al PDI de qualsevol de les 
universitats catalanes (juliol).  
 
El certificat de l’examen multinivell d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros 
de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).  
 
Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats 
espanyoles.  
 
(Hi ha més informació a l’apartat d’ampliació de continguts d’aquesta memòria). 
 

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

S’ha treballat en la millora d’aplicacions com el Test d’Obertura Intercultural, el web 
Actiu Plurilingüe i els Jocs Incògnit.   
 
Es col·labora, dins de la xarxa panllatina de terminologia REALITER, en la fixació dels 
equivalents catalans d’una setantena de termes de l’àmbit de l’AICLE, que ha de formar 
part del Lessico panlatino della metodologia CLIL.  
 
S’ha arribat al final del projecte Erasmus+ Nursing on the Move, liderat per la 
Universitat d’Anvers, que es va dur a terme del 2014 al 2017. L’equip estava format per 
membres de set universitats o entitats europees, inclòs el Servei de Llengües de la 
UAB, i per un membre d’una universitat sud-africana. El projecte va crear, pilotar i 
publicar una sèrie interactiva de materials de capacitació comunicativa destinats a 
donar suport al personal d’infermeria en formació en condicions de mobilitat 
professional, facilitant així la seva efectivitat pragmàtica i social. Nursing on the Move 
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va tenir una valoració altament positiva per part dels avaluadors d’Erasmus. Els 
materials estan disponibles a http://www.nursingonthemove.eu   
 

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

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a l'organització de jornades i congressos sobre la 
gestió del multilingüisme en l’educació (2018).  
 
Presentació de sol·licituds: del 14 de març al 20 de setembre  
Sol·licituds presentades: 0 (presentada la proposta de resolució a la Comissió de 
Relacions Internacionals i de Política Lingüística del 29 de gener) 
 
 http://bit.ly/congresmulti18  
 

 
 
 
 
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. 
 

S’han ofert:  
 
- Exàmens per a l’acreditació de nivell de llengües: s’ha ofert una convocatòria 
d’exàmens per al programa de mobilitat el curs acadèmic.  
-Programa Tàndem i activitats vinculades al programa: 21 activitats amb la participació 
de 795 estudiants.  
-Trobades amb estudiants del programa Study Abroad de la UAB per fer intercanvis 
lingüístics anglès/alemany-espanyol (72 participants)  
- Taller Llengua i cultura per a Erasmus en anglès, francès i italià  (2 edicions en 
anglès, 1 en francès, 1 en italà. 57 inscrits en total.) 
 

24. 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 (2018)  
 
Presentació de sol·licituds: en dos terminis (del 12.03 al 30.04 i del 15.10 al 19.11) 
Sol·licituds presentades: 1 (0 d’acceptades) 
 
 http://bit.ly/idipomespractiques18  
  

http://www.nursingonthemove.eu/
http://bit.ly/congresmulti18
http://bit.ly/idipomespractiques18
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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 (2017-2018)  
 
- Bàsic 1: 36 edicions / 653 alumnes  
- Bàsic 2: 16 edicions /  194 alumnes  
- Bàsic 2+3: 3 edicions / 15 alumnes  
- Bàsic 3: 1 edició, 5 inscrits.  
 
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. 
 

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 (2017-2018)  
 
- Primer nivell:  5 edicions /   64 alumnes  
- Segon nivell:  4 edicions /   46 alumnes  
- Tercer nivell:  9 edicions /   86 alumnes  
- Quart nivell:  1 edicions /  5 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. 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 

S'han ofert les següents activitats:  
- Programa Mentor i Buddy (UAB Summer School) 
- Taller català des de zero (IW Days)  
- Acollida participants ESW 
- Sessions d'intercanvi lingüístic amb Study Abroad  
- Programa Tàndem  

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

Programa de voluntariat lingüístic, Programa Tàndem, Programa Mentor i Buddy 
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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 2017-2018) 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 2017-2018) 
 

Llengua Nombre de persones amb certificat de nivell 

Anglès 12 

Francès 2 

Català 1 

Llengua Curs Nombre de persones 
que s’han inscrit 

Anglès 

Virtual (A1) 6 

Virtual (A2) 17 

Virtual (B1) 19 

Virtual (B2.1) 18 

Virtual (B2.2) 16 

Virtual (C1.1) 21 

Semipresencial  (B1) 21 

Semipresencial  (B2.1) 14 

Semipresencial   (B2.2) 15 
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Semipresencial  (C1.1) 23 

Manteniment de conversa: quart 6 

Manteniment de conversa: cinquè 9 

Millora expressió oral en anglès (IWP, ARI) 10 

Anglès per a la gestió de projectes internacionals 14 

Atenció a l’Alumnat en anglès (A2) 10 

Atenció a l’Alumnat en anglès (B1- B2.1) 24 

Preparació exàmens PAS anglès 17 

Xerrem en anglès 441 

Alemany 

Virtual (A1) 3 

Virtual (A2) 4 

Virtual (B1) 1 

Virtual (B2) 1 

Virtual C1.1 1 

Preparació exàmens PAS alemany 1 

Francès 

Virtual (A1) 19 

Virtual (A2) 13 

Virtual (B1) 6 

Virtual (B2.1) 7 

Virtual (B2.2) 4 

Virtual (C1) 1 

Preparació exàmens PAS Francès 12 

Italià 
Virtual (A1) 16 

Virtual (A2) 8 
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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. 
 
Curs Edicions Inscrits 
Català Nivell 2 Educació 3 44 
Dissemination of Science 1 9 
 Com es fa un Pòster Acadèmic 2 37 
Com escriure un article científic 2 40 
Com escriure i avaluar el comentari d'una lectura 2 23 
Millorar l'expressió escrita dels alumnes de matèries no lingüístiques 1 14 
Tutories de correcció fonètica 2 14 
Writing in English 2 29 
Anglès per a Química 2 29 
Intermediate Spanish Course (Georgia Tech) 1 4 
Curs de Llengua Espanyola per a estudiants d'Erasmus Mundus 1 18 
Espanyol Virtual per a alumnes Erasmus Mundus (IDEA) 1 16 
Catalan Culture and Culture (Georgia Tech) 1 4 
Curs de Llengua Francesa per a Estudiants d'Erasmus Mundus 1 6 
Anglès Oral (vila Universitària) 1 4 
Francès Oral (vila Universitària) 1 6 
Llengua i cultura per Erasmus (anglès) 2 31 
Llengua i cultura per Erasmus (francès) 1 5 
Llengua i cultura per Erasmus (italià) 1 21 
 
 
 
 

Preparació exàmens PAS italià 13 

Català 
Llengua i documentació de l’administració universitària 191 

Redacció de missatges de correu electrònic 9 
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Formació virtual 
 
Llengua Inscrits 
Anglès 63 
Alemany 12 
Francès 49 
Italià 11 
Català 28 
Espanyol 24 
Rus 2 
Portuguès 5 
Àrab 1 
Xinès 2 
Grec 2 
Suec 1 
 
 
20 . Oferir exàmens per a l’acreditació del nivell de llengües de la comunitat universitària. 
 
Nombre de persones que s’han inscrit a les convocatòries d’exàmens de nivell d’alemany, anglès , català, castellà, francès, italià i japonès regulars i 
extraordinàries el curs 2017-2018 
 

Llengua Nombre de persones inscrites 

Alemany 45 

Anglès 491 

Català 275 

Espanyol 204 

Francès 94 

Italià 25 
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Convocatòria específica d’exàmens multinivell d’anglès 2017-2018 (convocatòries programades i exàmens a demanda) 

Prova Nombre de persones inscrites 

CRAC 107 

 
 
Exàmens a demanda d’altres llengües (curs 2017-2018) 
 

Llengua Nombre de persones acreditades 

Espanyol 2 

Francès 5 

Italià 7 

Alemany 3 

 
 
Convocatòria d’exàmens per al programa de mobilitat (2017-2018)  
 

Prova 
Nombre de 
persones 
inscrites 

Exàmens per al programa de mobilitat 92 

 
 
Convocatòria TOEIC d'anglès any 2018 (Test of English for International Comunication)  
 

Prova Nombre de persones inscrites 

TOEIC 22 
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Convocatòria TOEFL d'anglès any 2018 (Test of English as a Foreign language)  
 

Prova Nombre de persones inscrites 

TOEFL 15 

 
 
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 

32 inscrits (4 
universitats) 
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