
Memòria UPC 2019-2020 sobre política lingüística 

 

D’acord amb els objectius de política lingüística, articulats en el Pla de llengües UPC (2010-

2020) i recollits en el Pla d’actuacions UPC (2018-2021), el Servei de Llengües i Terminologia ha 

dut a terme les actuacions següents: 

Disponibilitat de les versions multilingües dels webs institucionals. Els projectes de més abast 

han estat el nou web de Doctorat i els portals del PDI i PAS, que s’ofereixen en català, castellà i 

anglès.  

Recursos de suport a la qualitat lingüística multilingüe. S’han publicat en format digital la 3a 

edició de la Interuniversity Style Guide, les Recomanacions lingüístiques per a xarxes socials 

universitàries, i els Criteris multilingües per a la redacció de textos universitaris en català, 

castellà i anglès. També s’han publicat models i pautes de redacció dels documents dels òrgans 

de govern. S’ha continuat ampliant la terminologia consultable en els cercadors com ara 

l’UPCTERM o el Lèxic d’educació superior, que en conjunt ofereixen més de 100.000 termes. 

Suport lingüístic al PDI per a la docència en anglès. S’ha dut a terme una nova convocatòria 

per a la revisió de material docent d’assignatures impartides en anglès, en què han participat 

16 PDI, d’11 titulacions. També s’han ofert dues convocatòries de l’examen CLUC-EMI per 

certificar el nivell d’anglès per a la docència, en què s’han inscrit 21 PDI. 

Aprenentatge i acreditació d’idiomes de l’estudiantat. S’han renovat els convenis amb la UAB, 

UB, UOC i UPF per facilitar l’accés de la comunitat UPC a l’oferta de les escoles d’idiomes 

universitàries. S’han ofert cursos de pràctica oral d’anglès B2 i les sessions Time to Talk, 

coorganitzades amb les biblioteques dels diferents centres i campus. Per preparar per a la 

mobilitat, s’ha ofert el curs Mou-te i s’han distribuït llicències per accedir a cursos virtuals dels 

nivells inicials. En el conjunt hi ha hagut prop de 1000 participants. 

Acollida lingüística i cultural de l’estudiantat internacional. S’han ofert tallers dins de 

l’Orientations Week, cursos de català inicial i el Programa de mentories Salsa’m, que posa en 

relació estudiantat local i internacional i en què participen 9 centres de 4 campus. En total hi 

ha hagut prop de 2000 participants.  

Com a actuació específica derivada de la situació d’excepcionalitat arran de la COVID-19, s’ha 

dut a terme la virtualització de cursos i d’activitats de formació presencials: tant dels tallers de 

redacció i llengua catalana que el Pla de formació del PAS ha ofert durant el confinament com 

dels cursos de català i dels tallers d’acollida lingüística i cultural per als estudiants 

internacionals. 

 

 


