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2. Punt de partida en CG 
dels Plans d’Estudi previs

7. Percepció participants 
(tercera llengua)

1. Objectius
 Millora del nivell en Competències

Genèriques (CG) que rep l’estudiantat.

Consolidació de la qualitat i quantitat
d’assignatures impartides en anglès.

Creació d’una xarxa sòlida de docents “en
anglès” per a l’oferiment de Títols de
l’ETSEIB en tercera llengua.

 Inclusió d’assignatures obligatòries, als
Plans d’Estudi de Graus, basades en
aprenentatge PBL (Project Based
Learning).

Recolzament a la coordinació del
professorat participant en assignatures
compartides per tots els departaments
amb seu a l’ETSEIB.

5. Accions (tercera llengua)

8. Conclusions
 El grau de desenvolupament de les 7

Competències Genèriques (CG) de la
UPC és satisfactori en els actuals plans
d’estudi de l’ETSEIB.

 S’han adreçat esforços per a la millora de
les CG que parteixen d’un nivell
d’assoliment inferior.

 El grau de satisfacció dels participants ha
estat molt positiu.

3. Nivell anglès estudiantat

4. Nivell d’anglès professorat 
participant en el pla de millora

Enquestats 746 estudiants i estudiantes:

42,7% posseeixen títol igual o superior al
nivell B2.2 (upper intermediate level).

Segons percepció dels empleadors

Ús solvent dels recursos d’Informació
Supera les expectatives de les empreses.

Sostenibilitat i compromís social
Supera les expectatives de les empreses.

Comunicació eficaç oral i escrita
Supera les expectatives de les empreses.

Aprenentatge autònom
Cobreix les expectatives de les empreses.

Empenedoria i Innovació
Cobreix les expectatives de les empreses.

Idiomes
Ha millorat respecte el passat però segueix estant sota les

expectatives de les empreses.

Treball en equip
És una de les CG amb major “gap” negatiu i és avaluada 

com la més crítica per part de les empreses.

El professorat es va sometre a una prova
Oxford Placement Test (OPT) de forma
voluntària.

El nivell mig d’anglès del professorat
analitzat va ser de B2.2 (upper intermediate
level).

I. Formació del professorat. 

Enquesta sobre interessos
d’aprenentatge:

Centrats sobre la millora de l’idioma.

Poc interès (11%) sobre metodologia
(CLIL, Content and Language
Integrated Learning).

II. Formació “feta a mida” i 
organitzada per l’ICE-UPC:

Cursos segons 3 nivells de partida,

(<B2; =B2; >=C1)

Coaching individualitzat.

III. Recolzament  a la traducció del 
material docent:

Selecció de becaris “traductors”.

Supervisió per part de la coordinadora
de tercera llengua de l’ETSEIB.

Revisió parcial del SLT.

IV. Recull de les percepcions dels 
participants (estudiantat i 
professorat).

Enquestes.

Entrevistes personals.

6. Accions (coordinació per a 
la docència PBL)

 Selecció d' almenys un projecte proposat
per cada departament de l’ETSEIB.

 Prioritat donada a projectes compartits
entre diferents departaments.

 Preparació de material docent comú.

 Grup de treball partint de les diferents
concepcions individuals.

 Proposta final acordada per consens entre
tots els participants en el grup.

 Realimentació permanent de resultats.

Rate 5 

(very 
positive)

Rate 4 

(positive)

Rate 3 (neutral) Rate 2 (less  

positive)

Rate 1 

(the least  
pos)

Vocabulary 

(100%)

Listening:

59.09%

Reading & 

Writing: 44.4%

Reading & 

Writing: 
71.19%

--

Speaking: 

40.9%

Vocabulary: 

33.3%

Listening: 

23.8%

--

Speaking: 22.2% --

Professorat: 

Tot el professorat que ha començat a
impartir docència en anglès, n’ha
continuat. El 100% ha percebut
l’experiència com a positiva.

Valora molt la possibilitat de practicar el
seu oral fluency.

Li preocupa la limitació dels seus
recursos per la comunicació oral .

Estudiantat: 

Ordenació dels aspectes positius:
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