
Pla de llengües de la UPC



Un pla de llengües per donar resposta a:

els canvis d’entorn i el repte de les llengües amb visió UPC 2020

els objectius del Pla de finançament de les universitats públiques

 aprofundint en els objectius sobre llengües de l’UPC10, el PPI,
i altres acords sobre la implantació de l’EEES dels últims anys



www.upc.edu



Pla de llengües per gestionar el multilingüisme i garantir:

els drets lingüístics de la comunitat universitària

la qualitat lingüística dels textos en català i anglès

la millora de coneixements lingüístics del PDI i del PAS

la informació a l’estudiantat sobre la llengua de les assignatures

l’increment de la docència en anglès i en català

la formació de català de l’estudiantat i el PDI internacional







Model que atén:
els drets i deures lingüístics establerts en el marc legal
les necessitats de projecció externa i de comunicació interna en campus 

internacionalitzats

Model que defineix:
la competència plurilingüe de les persones
els usos multilingües en docència, serveis, informació, comunicacions
la qualitat lingüística de les comunicacions
una cultura oberta a la dimensió intercultural



www.upc.edu



www.upc.edu



www.upc.edu



38 objectius globals del Pla:

incorporen els objectius del Pla de finançament de les universitats

recullen les tendències apuntades per la visió UPC 2020

aprofundeixen les estratègies de promoció de l’anglès impulsades
pels plans vigents (UPC10, PPI, Marc graus...)

atenen els requeriments del marc legal sobre llengües oficials

segueixen les recomanacions sobre multilingüisme de la Comissió
Europea i altres organismes internacionals

tenen en compte objectius i bones pràctiques dels plans de 
llengües ja aprovats: UPF, UAB, URV, UdG, UdL



Accés al Pla de llengües de la UPC

http://www.upc.edu/slt/pla-llengues-upc�
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