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ACORD PER AL RECONEIXEMENT AL PDI DE LA DOCÈNCIA EN ANGLÈS

Justificació
La promoció i el reconeixement de la utilització de terceres llengües en la docència,
especialment l’anglès, i l’establiment de mecanismes per afavorir-ne l’aprenentatge són
objectius del Pla de Govern UPC10 vinculats a les estratègies de projecció internacional,
millora dels ensenyaments i capacitació en competències dels estudiants, impulsades per
l’EEES.
El Marc per al disseny i la implementació dels estudis de grau a la UPC, aprovat el mes
d’abril, recull aquests objectius i estableix el coneixement d’una tercera llengua, preferentment
l’anglès, com a competència genèrica de les titulacions de la nostra universitat, d’acord amb les
directrius del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya
sobre el coneixement de terceres llengües requerit per titular-se. Un dels mecanismes previstos
en el Marc per acreditar l’assoliment d’aquesta competència és la superació 9 crèdits ECTS
corresponents a assignatures impartides en anglès.
Així mateix, l’increment de la docència en anglès s’identifica com a factor clau en l’aposta per la
internacionalització dels ensenyaments, especialment en els màsters, una prioritat igualment
assenyalada en l’UPC10 com a instrument per atraure estudiantat internacional i captar talent
que el nou Pla de política internacional de la UPC recull, juntament amb altres objectius de
promoció de l’anglès a la universitat.
Disposar d’una oferta d’assignatures en anglès que doni resposta a aquests compromisos
implica l’adopció de mesures específiques per incentivar la docència en anglès del
professorat. En aquesta línia, el 2005 es va establir el reconeixement de 0,5 punts d’activitat
docent tipus II (equivalents a 0,167 crèdits addicionals), que impliquen una valoració d’1,167
crèdits per cada crèdit docent impartit en anglès (CG 32/3 2005).
Per reforçar la iniciativa de promoure l’anglès a la docència, el Pla de política internacional
proposa l’aprovació d’una nova mesura que substitueixi la vigent i que s’acompanya amb
serveis de suport al professorat.
Mesura
A partir del curs 2008-09, les assignatures de 1r i 2n cicles, de grau i de màster impartides en
anglès tindran un reconeixement addicional per al professorat d’1,5 punts d’activitat docent
tipus I (equivalents a 0,5 crèdits addicionals), que impliquen una valoració d’1,5 crèdits per
cada crèdit docent impartit. Aquesta valoració serà vigent durant els dos primers cursos en què
l’assignatura s’imparteixi en anglès.
En els cursos posteriors, es reconeixeran 0,6 punts d’activitat docent tipus I (equivalents a 0,2
crèdits addicionals), és a dir, amb una valoració d’1,2 crèdits per crèdit docent d’assignatures
impartides en anglès.
En cas que una assignatura tingui diversos grups i només alguns s'imparteixin en anglès,
aquests reconeixements addicionals faran referència només als grups que s'imparteixen en
anglès sempre que, per a aquests grups, es verifiquin els compromisos que s'esmenten més
endavant.
Aquesta puntuació es refereix a l’assignatura, independentment dels canvis de professorat. Per
tant, el professorat que s’incorpori a una assignatura impartida en anglès obtindrà la valoració
en crèdits que correspongui segons el nombre de cursos.

Compromisos del professorat
El professorat beneficiari d’aquest reconeixement es compromet a:
1. Impartir la classe oral en anglès i lliurar el material docent en anglès (examen, exercicis,
transparències o apunts elaborats per a l’assignatura).
2. Estar disposat a publicar el material docent al Dipòsit de Materials Docents de
l’UPCommons, al Campus Virtual Atenea i a d’altres plataformes utilitzades a la UPC, amb la
finalitat de potenciar la imatge internacional de la universitat i la difusió dels materials.
3. Informar, per mitjà dels mecanismes establerts, que la llengua d’impartició de l’assignatura
és l’anglès, perquè quedi reflectit a la guia docent com a mesura de transperència informativa
cap a l’estudiantat.
4. Proporcionar al Vicerectorat de Política Acadèmica de la UPC la informació que li sigui
sol·licitada sobre el desenvolupament de l’activitat docent en anglès a efectes de seguiment i
per a la valoració de l’impacte de la mesura.
5. Informar el vicerectorat esmentat de qualsevol canvi que pugui produir-se en el
desenvolupament previst.

Suport al professorat
El professorat de la UPC interessat a impartir docència en anglès podrà accedir als serveis de
suport que s’organitzaran en col·laboració amb els centres, d’acord amb les necessitats
detectades i les prioritats establertes.
•

Activitats formatives per a l’aprenentatge de l’anglès amb finalitats acadèmiques i ajuts
individuals per a la formació externa en anglès. Ambdues actuacions s’emmarquen en el
Pla de formació del PDI que ofereix l’ICE.

•

Convocatòries per a la revisió gratuïta del material docent de les assignatures que el PDI
imparteix en anglès. Atenció de consultes sobre dubtes lingüístics i terminològics i accés a
recursos de suport a la redacció en anglès, oferts a través del Servei de Llengües i
Terminologia.

Implementació de la mesura
•

El reconeixement de punts addicionals s’aplica a totes les matèries dels ensenyaments de
la UPC, llevat de les matèries adreçades expressament a l’aprenentatge de l’anglès, tal
com es feia fins ara.

•

El reconeixement acordat es farà efectiu segons el procediment que s’estableixi a aquest
efecte.

•

Aquesta mesura entrarà en vigor en el curs 2008-2009.
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