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Objectius 

• Analitzar el context per treballar la competència genèrica tercera llengua 

• Crear material interdisciplinari de suport a la docència en anglès 

• To analyze the context for the third language competence 

• To  create interdisciplinary material to support teaching in English 

Objectives 

Resultats 

A. Anàlisi de les dificultats i del punt de partida de l’estudiantat 

B. Material de suport a la impartició d’assignatures en anglès amb la 
verbalització de fórmules 

C. Disseny i posada en marxa de l’aplicatiu MULTILINGUAL FORMULAE 

A. Analysis of the difficulties and the starting point for students 

B. Material supporting teaching courses in English, with the verbalization of 
formulas 

C. Design and implementation of the application MULTILINGUAL FORMULAE 

Results 

A. Anàlisi de dificultats i punt partida 

Mostra qüestionaris preferències Mostra prova d’audició de fórmules 

Resultats enquestes 

B. Material de suport 

Mostra d’una fórmula de radiofreqüència 

Mostra d’una taula de notació química 

C. Aplicatiu Multilingual Formulae --  http://mformulae.epsem.upc.edu/ 

• Aplicació d'accés obert, que permet el treball col·laboratiu i l’evolució constant, consultable en línia a: http://mformulae.epsem.upc.edu/ 

• Conté taules temàtiques amb fitxers àudio associats i més de 400 fórmules,  amb verbalització en català, castellà i anglès, escrita i oral. 

Pàgina d’inici Exemple d’una fórmula amb locució en anglès Exemple d’una taula de símbols 

• Enquestes sobre el propi nivell, les 
certificacions disponibles i les preferències 
per assolir la competència en 3ª llengua. 

• Anàlisi d’una mostra d’alumnat del nous 
graus a l’EPSEM-UPC 

• Detecció  de dificultats en la verbalització 
de fórmules 

• Implementació de qüestionaris en Moodle, 
com a proves d’audició de fórmules 

• Llistats de fórmules amb el text 
corresponent en català, castellà i 
anglès. 

• Col·laboració de professorat 
especialitzat nadiu 

• Definició de comandes en LaTeX per 
crear llistats segons llengües 

• Taules temàtiques de símbols, 
notació, unitats, etc. 

Amb el suport d'un ajut CAPMD 2010 de la UPC i l'ajut 2010MQD-00189 de la Generalitat de Catalunya. 

Multilingual Formulae 

Mostra d’una fórmula d’economia 
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