
   

 

Òrgans per al desplegament del Pla de llengües de la UPC 

El Pla de llengües de la UPC, aprovat per l’acord CG 12/2010, és l’instrument de la 
política lingüística de la universitat. A través del Pla de llengües, la UPC estableix de 
manera consensuada els objectius i les actuacions transversals per estendre el 
coneixement, l’ús, la qualitat i la interacció de les llengües en els diferents àmbits i per 
avançar cap a una universitat multilingüe. 

El Pla de llengües de la UPC preveu un conjunt d’objectius de diagnòstic, regulació, 
suport i avaluació, que impliquen intervencions de nivell tècnic i polític. Especialment 
els objectius de caràcter regulatiu requereixen acords institucionals, que els òrgans de 
govern de la UPC han d’aprovar. 

L’acord del Pla de llengües de la UPC defineix els òrgans responsables de desplegar-
lo, sota la direcció del Vicerectorat de Docència i Estudiantat i amb la coordinació 
tècnica del Servei de Llengües i Terminologia. Així mateix preveu una comissió de 
política lingüística i grups de treball tècnic. 

La UPC ha acordat que la Comissió de Docència i Estudiantat exercirà les funcions 
d’impuls i seguiment de la política lingüística de la UPC a través del Pla de llengües. 
Així mateix ha acordat que s’ha de constituir un grup de treball amb la finalitat 
d’avançar en el desplegament dels objectius del Pla. 

 

Funcions de política lingüística de la Comissió de Docència i Estudiantat 

• Impulsar, fer el seguiment i avaluar el Pla de llengües de la UPC: els objectius, les 
actuacions, els resultats i els recursos necessaris. 

• Garantir la coordinació de les actuacions de la UPC en matèria de llengües i la 
coordinació dels diferents agents que hi intervenen. 

• Acordar o proposar al Consell de Govern les mesures regulatives en l’àmbit de 
política lingüística i resoldre els aspectes derivats de la seva aplicació. 

• Assegurar l’adopció de mesures per garantir el coneixement i l’ús del català com a 
llengua pròpia en tots els àmbits i per impulsar l’aprenentatge i l’ús de l’anglès i 
altres terceres llengües, especialment en els estudis. 

• Difondre i garantir els drets i deures lingüístics dels membres de la UPC i els 
compromisos institucionals sobre ús de llengües. 

• Assegurar l’obtenció d’indicadors lingüístics per a l’avaluació interna i la rendició de 
comptes externa, especialment en relació amb el Pla de finançament de les 
universitats públiques. 



La Comissió de Docència i Estudiantat ha de fer el seguiment del Pla de llengües de la 
UPC com a mínim dos cops l’any. 

 

El Grup de treball per al desplegament del Pla de llengües de la UPC 

El Grup de treball ha de desplegar els objectius del Pla de llengües. Amb aquesta 
finalitat ha d’impulsar les accions que es derivin del Pla i ha d’elaborar les propostes 
que la Comissió de Docència i Estudiantat ha d’aprovar.  

El grup de treball està constituït pels membres següents: 

• El/la vicerector/a de Docència i Estudiantat, responsable de la política lingüística i 
del Pla de llengües de la UPC, que presideix les reunions.  

• El/la cap del Servei de Llengües i Terminologia, responsable de la coordinació 
tècnica del Pla de llengües, que actua com a secretària.  

• El/la responsable de l’àrea de Gerència de qui depengui el Servei de Llengües i 
Terminologia. 

• Un/a membre del Consell de Direcció de Centres. 
• Un/a membre del Consell de Direcció de Departaments. 
• Un/a membre del personal docent i investigador. 
• Un/a representant del personal d’administració i serveis. 
• Un/a representant de l’estudiantat. 

En les reunions hi participaran els òrgans de direcció i coordinació del Pla de Llengües 
i els membres que calgui segons els temes de l’ordre del dia. A més, es convidarà els 
representants de les unitats implicades en els objectius del Pla de llengües i les 
persones expertes que calgui en cada reunió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document per a la Comissió de Docència i Estudiantat de 15 d’octubre, en què es proposa la constitució 
del grup de treball per al desplegament del Pla de llengües de la UPC. 

 


