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Resum 
La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera 
llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar 
professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha motivat a constituir 
el grup de recerca u-Linguatech, dins del marc del projecte Rima.  
 
L’anàlisi del punt de partida de l’estudiantat i el professorat ha permès fer una 
bona planificació de l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus 
del centre. També ha estat la base per a l’elaboració d’estratègies i  material 
per tal de garantir una millor qualitat en la docència. En particular, destaca el 
portal web Multilingual Formulae i el web del grup u-Linguatech, amb l’objectiu 
de facilitar recursos a la comunitat universitària. La bona valoració rebuda en 
els congressos en que se n’ha fet difusió avala els resultats obtinguts.  
 
Paraules clau 
Recursos, verbalització, anglès. 
 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Competències genèriques 
- Materials didàctics 
 
Àmbit de coneixement UPC 
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- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
- Enginyeries Industrials 
 
 
Destinataris 
Membres de la comunitat universitària de l’àmbit científic i tecnològic en 
general, sense restricció a un sol centre ni universitat, tant a nivell d’estudiantat 
com de professorat. En particular, la majoria dels materials docents ja s’han 
utilitzat en els graus impartits a l’EPSEM: Grau en Enginyeria Elèctrica (EE), 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (EEIiA), Grau en 
Enginyeria de Sistemes TIC (ITIC), Grau en Enginyeria Mecànica (EM), Grau 
en Enginyeria Química (EQ) i Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i 
Miners (ERM).  
 
Les assignatures en que hi ha hagut més incidència són: Química i 
Organització de la producció (assignatures obligatòries bàsiques, comunes als 
Graus en EE, EEIiA, EQ, EM i ERM), Introducció als sistemes digitals i 
Sistemes digitals (assignatures obligatòries Grau ITIC)  Seguretat i secret en la 
codificació de la informació (assignatura optativa Graus EEliA i ITIC) i  
Ampliació Anàlisi Química (optativa Grau EQ). 
 
Resultat 
 
Els resultats del projecte giren a l’entorn de tres eixos: 
 

A. Planificació de la integració de la competència en les assignatures dels 
plans d’estudi dels graus, i la seva avaluació.  
 

B. Elaboració d’estratègies i material docent Multidisciplinari  
 

C. Difusió de recursos i resultats útils per a la integració de la competència. 
 
 

A- Planificació de la integració i la seva avaluació  
 

Amb la posada en marxa de tots els cursos dels nous graus adaptats a l’EEES, 
calia una bona planificació per tal de garantir l’assoliment de la competència en 
tercera llengua, seguint les vies proposades per la UPC. A l’EPSEM s’ha fet, 
conjuntament amb l’equip directiu del centre, buscant  la complicitat i el 
compromís del professorat, començant per una anàlisi de la situació de partida 
tant de l’estudiantat com del professorat. 
 
En el cas del professorat, calia informació sobre el seu perfil lingüístic i   
disponibilitat. Els resultats van confirmar que el perfil és heterogeni, amb un 
gruix important de professorat que pot afrontar el repte si disposa de recursos 
de suport docent suficients, als que se sumen experiències en congressos 
internacionals o estades a l’estranger.  La figura següent mostra algunes 
gràfiques dels resultats. Més detalls sobre aquests i altres resultats es poden 
consultar als articles publicats. 
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Figura 1. Gràfics sobre el coneixement d’anglès d’una mostra de professorat 

 
  
El perfil de l’alumnat és també heterogeni. La percepció que té el propi 
estudiantat sobre el seu nivell d’anglès és determinant a l’hora que decideixen 
matricular-se en les assignatures que s’imparteixen en aquesta llengua.  
 
S’ha plantejat la impartició parcial d’assignatures en tercera llengua, com a 
alternativa a la impartició total, per tal d’aconseguir millors resultats. Les raons 
responen, no només al nivell d’anglès o de dedicació del professorat, sinó a 
l’objectiu d’impartir continguts especialitzats en la pròpia llengua, atenent al dret 
i al deure que ens compromet a formar  professionals pel nostre país. En 
aquest sentit, ens referim a impartició multilingüe, ja que no es vol substituir 
una llengua per una altra, sinó enriquir el bagatge lingüístic. Al gràfic de la 
figura següent es reflexa la predisposició d’una mostra del professorat.  
 

 
   

Figura 2. Gràfics de predisposició segons els tipus d’impartició.  
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S’ha treballat també en rúbriques per tal de facilitar l’avaluació. Un cop  
finalitzades estaran disponibles  al portal del grup de recerca u-Linguatech. 
 

B- Elaboració d’estratègies i material docent Multidisciplinari   
 
Per tal de propiciar la impartició de continguts en anglès, s’han compartit 
estratègies i  materials entre diverses assignatures i s’han elaborat recursos 
transversals.  
 
Destaquem la utilització dels recursos elaborats prèviament per professorat del  
propi grup de recerca. Per una banda la fraseologia de la docència universitària 
Class-Talk, amb col·laboració del SLT de la UPC.  Per altra banda, s’ha seguit 
treballant en el disseny, programació i contingut del portal web Multilingual 
Formulae, que dóna  suport a la verbalització del llenguatge simbòlic. El 
material elaborat abasta també llistats de fórmules, notació, qüestionaris, etc. 
Es troba en procés de revisió final i es farà públic a l’adreça URL 
http://mformulae.epsem.upc.edu/. 
 

 

 
Figura 3. Imatges del nou disseny del Multilingual Formulae. 

 
També s’ha preparat material específic de suport, en diferents formats: apunts, 
presentacions, guions de pràctiques, llistats de problemes, problemes resolts,  
llistes de vocabulari, pautes d’activitats, etc.  
 
A continuació s’inclou algun exemple, com és un guió de pràctiques i un 
glossari bàsic. Notem que si bé és habitual accedir als diccionaris a través de la 
xarxa, s’ha comprovat que l’ús de glossaris bàsics, a més d’afavorir la 
comprensió evitant múltiples interrupcions, permet ser exigent al professorat 
amb l’ortografia, important en l’expressió escrita. 
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Figura 4. Imatge de mostra d’unes pràctiques en anglès. 

 
 

 
Figura 5. Imatge de mostra d’un glossari bàsic d’electrònica multilingüe. 

 
 

C- Difusió de recursos i resultats útils per a la integració de la 
competència 
 

En aquest projecte s’ha donat molta importància a la difusió de resultats i 
l’establiment de contactes amb professorat d’altres àmbits, per tal d’afavorir el 
treball en xarxa, la compartició de recursos i la visualització de la feina feta des 
del grup Rima u-Linguatech.  
 
Així durant el 2012 s’ha participat amb 8 comunicacions en diversos 
congressos com ara: International Symposium “Innovation and Quality in 
Engineering Education” (Universidad de Valladolid); Jornada d'Innovació docent 
(UPC, Barcelona); Proceedings of  II International Round Table on CLIL 
Programmes, VI Colloquium on Clil in Catalonia, TRICLIL (Universitat 
Autònoma de Barcelona); el Congrés Internacional de Docència Universitària i 
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Innovació CIDUI (Universitat Pompeu Fabra), Working Group Seminar, 
(Universitat de Salamanca) i SEFI 40th annual conference “Engineering 
Education 2020: Meet the Future “ (Thessaloniki, Greece). 
 
Cal destacar l’interès despertat per les aportacions del grup, en especial pel 
nou portal Multilingual Formulae. Per exemple, al CIDUI la ponència presentada 
va ser seleccionada per una taula de ponents. Les publicacions estan 
disponibles al web del grup de recerca u-Linguatech. Apart, destaquem les  12 
comunicacions presentades en la Jornada d'Innovació Docent JID-RIMA 2012. 
 
Per altra banda, s’ha treballat també en la construcció i el disseny del web del 
grup u-Linguatech, a través del qual s’ofereixen els recursos elaborats i es 
recomanen altres recursos oberts que poden ser útils com a suport de la 
impartició de continguts en tercera llengua a nivell científico-tecnològic. Aquest 
web pot tenir un paper clau com a repositori i plataforma de difusió i intercanvi 
de recursos a la comunitat universitària.  
 
 
Avaluació del projecte i conclusions 
 
El projecte s’ha desenvolupat des de la coordinació de la competència en 
tercera llengua del centre, per la qual cosa ha tingut una incidència real en el 
centre i ha estat valorat positivament.  
 
Durant l’any 2012 s’ha treballat especialment en la difusió dels resultats a 
diferents congressos, a nivell internacional. Les comunicacions presentades 
han estat molt ben valorades, la qual cosa és una mostra del valor del projecte i 
del grup de recerca que el desenvolupa. També el web del grup u-Linguatech 
pretén ser un node de difusió important. 
 
Actualment, el nou portal Multilingual Formulae s’està presentant a institucions 
acadèmiques, com l’Institut d’Estudis Catalans,  i lingüístiques, com el 
TermCat, per tal d’establir complicitats i col·laboració, com a garantia de 
qualitat, de continuïtat i de difusió. La percepció actual és que es tracta d’un 
producte molt ben valorat, del que el professorat que hi estem treballant ens 
sentim orgullosos.  
 
Cal reconèixer, però, que un projecte com aquest requereix molta dedicació per 
part del professorat, que l’ha de compaginar amb moltes altres tasques i 
satisfer requeriments addicionals, amb limitacions de temps i de pressupost 
que ho fan complicat. En aquest sentit el ritme ha estat més lent del previst. Es 
preveu que de mica en mica es pugui anar completant el material elaborat de 
manera qualitativa i quantitativa, gràcies a la disponibilitat del professorat, 
motivat per la bona valoració rebuda.  
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Més informació 
La referència principal on trobar informació d’aquest i altres projectes 
relacionats és la pàgina del Grup de Recerca en Comunicació Científica i 
Tecnològica Multilingüe u-Linguatech http://www.upc.edu/rima/grups/linguatech 
 
Incloem també un llistats de referències a alguns articles publicats en els que 
es mostren detalls dels resultats mencionats en aquest projecte i la visió 
aportada per membres del grup en diversos congressos.  
 
"Material didàctic amb verbalització de llenguatge simbòlic, com a suport a 
l'aprenentatge en anglès de continguts tècnics". 
Alsina, M. et al,  Jornada d'Innovació docent UPC, Barcelona, 2012. (fitxer pdf) 
(Disponible a: http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3163) 
 
"Material didáctico para el aprendizaje en inglés en el campo de la Electrónica". 
Alsina, M., Argelaguet, R., Martinez, I., y Vicente, J.  a Innovation and Quality in 
Engineering Education. Universidad de Valladolid, DL-VA-398-2012. 
 
"The challenge of plurilingual competence: Analysis and teaching tools from the 
chemical engineering". 
F.X.C. de las Heras, C. Lao, X. Gamisans, M. Alsina a Innovation and Quality in 
Engineering Education. Universidad de Valladolid, DL-VA-398-2012. 
 
"Class-Talk: Recurs en línia per a l’ ensenyament d’assignatures en anglès". 
Alsina, M. & Fortuny, J. Proceedings of  II International Round Table on CLIL 
Programmes, VI Colloquium on Clil in Catalonia, TRICLIL-2012, N. Evnitskaya 
et al (eds), Publicacions de la UAB, 2012, pp. 201-205. 
 
"Verbalització multilingüística del llenguatge simbòlic, una eina d'aprenentatge". 
Alsina, M. & Soler, M. a Proceedings of  II International Round Table on CLIL 
Programmes, VI Colloquium on Clil in Catalonia, TRICLIL-2012, N. Evnitskaya 
et al (eds), Publicacions de la UAB, 2012, pp.148-152. 
 
"Elaboració de recursos multimèdia per a l'ensenyament/aprenentatge en 
anglès en graus tecnològics". 
M. Alsina, J. Fortuny-Santos, R. Giralt, Congrés Internacional de Docència 
Universitària i Innovació (CIDUI), 2012. 
 
"Improving Symbolic Language Comprehension". 
M. Alsina, J. Bonet, Proceedings of 16th SEFI-Mathematics Working Group 
Seminar, Universitat de Salamanca, 2012. 
 
“Teaching symbolic language to non-native speakers”. 
M. Alsina, J. Bonet, Proceedings SEFI 40th annual conference, Thessaloniki, 
Greece, 2012.  
 
 
 
 


