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RESUM 
 

Linguatech, el Grup de Recerca en Comunicació Científica i Tecnològica 
Multilingüe, ha sorgit de manera natural en resposta a les necessitats de la 
comunitat universitària relacionades amb la impartició d’assignatures en  

llengua estrangera.  
 
En aquest report expliquem el seu desenvolupament des de l’origen,  cap 

allà al 2008, quan es preparava la implantació dels nous graus a l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa i l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la UPC oferia cursos d’anglès al professorat.  

Descriurem com els  projectes s’han entrellaçat de manera natural amb 
l’anàlisi de dades del seu entorn; així, s’han dissenyat enquestes i 
qüestionaris per analitzar el punt de partida d’estudiantat i professorat, i per 

contrastar les dificultats sospitades.   
 
L’objectiu principal del grup consisteix en elaborar material interdisciplinari de 

suport per a pal·liar les dificultats detectades, com per exemple els aplicatius 
en línia d’accés obert Class-Talk i Multilingual Formulae, que es presenten 
en detall en altres comunicacions. Cal remarcar el seu caràcter 

interdisciplinari, que permet optimitzar recursos i afavoreix el treball en equip 
de professorat, actualment, de 6 departaments diferents.   
 

 
PARAULES CLAU: Historial, Linguatech, competència en 3a llengua 
 

 
ABSTRACT  
 

Linguatech, the Research Group on Scientific and Technological Multilingual 
Communication, emerged naturally in response to community needs related 
to teaching university contents in a foreign language. 

 
In this report we explain its development from the beginning, over there in 
2008, when preparing the implementation of new degrees at the Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa and English courses were 
offered by ICE. We will describe how its projects have been naturally related 
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with the analysis of the university community; thus, questionnaires have been 

designed to analyze the starting point for students and teachers, and to 
check about difficulties. 
 

The main goal of the group is to elaborate interdisciplinary material to support 
to mitigate the identified difficulties, such as online applications for open 
access as  Class-Talk and Multilingual Formulae, presented in detail in other 

papers. We remark its interdisciplinary nature, to optimize resources and 
allow teamwork of faculty, nowadays, from 6 different departments.  
 

KEYWORDS: Historial, Linguatech, foreign language competence 
 
 

MEMBRES de LINGUATECH 
 
El grup de Recerca Linguatech agrupa professorat interessat en fer recerca i 

innovació d’eines per a la millora de la comunicació científica i tecnològica 
Multilingüe, en particular en relació a la docència universitària en anglès.  
 

Actualment està integrat  per:  
Pura Alfonso Abella, Montserrat Alsina Aubach, Maria Rosa Argelaguet 
Isanta, Jordi Bonet Dalmau, Mònica Brunet Pladevall, Francisco del Aguila 

Lopez, Jordi Fortuny Santos, Jordi Franch Parella, Xavier Gamisans 
Noguera, Rosa Giralt Mas, Conxita Lao Luque, Joan Antoni López Martínez, 
Imma Martínez Teixidor, Pere Palà Schonwalder, Francesc Palacions 

Quiñonero, David Parcerisa Duocastella, Mònica Soler Lorente, Jesús 
Vicente Rodrigo i Sebastià Vila Marta, professorat de 6 departaments 
diferents de la UPC.  

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
Amb el desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la 
internacionalització de la universitat i l’explicitació de la competència 

lingüística han portat a la impartició d’algunes assignatures en anglès a la 
majoria de titulacions universitàries.  
 

A la Universitat Politècnica de Catalunya, la competència lingüística s’ha 
concretat com a competència genèrica en tercera llengua, donada la 
presència de les llengües catalana i castellana. La competència es pot 
assolir amb  a) una certificació oficial de nivell B2 del marc europeu de 

referència [1],  b) la superació de 9 crèdits impartits en tercera llengua;  c) 
una estada en un país estranger en programa de mobilitat (tipus Erasmus), o 
bé d) l’elaboració i la defensa del Treball Final de Grau (TFG) en tercera 

llengua.  
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Notem que, si bé el concepte de tercera llengua de fet només precisa 

l'exclusió del català i el castellà, a la pràctica s'identifica amb l'anglès, donat 
el seu paper actual com a lingua franca a nivell científic, comercial, etc. Cal 

destacar que aquesta formulació respecta de manera natural altres llengües, 

com poden ser el francès, alemany, etc a les vies (a), (c). A la via (d) també 
inclou diferents llengües, depenent del potencial lingüístic de persones 
concretes disponibles com a director i el tribunal de projectes. És en la via 

(b) on el centre concreta l'oferta, restringint-la habitualment a l'anglès. 
 
Tot i que en aquest plantejament inicial la impartició de continguts en tercera 

llengua (b) és només una de les quatre vies, notem que també serà d’utilitat 
per l’estudiantat que opti per les vies (c) o (d). A més, tenint en compte que 
en gairebé la totalitat dels casos es considera l’anglès com a tercera llengua, 

pels que s’acreditin per la via (a), la impartició de classes en anglès (b) no 
suposa inconvenient. De fet l’ús de llengües estrangeres com a suport 
vehicular és una de les estratègies recomanades pel Consell Europeu [2]. 

 
2. EVOLUCIÓ DEL GRUP 
 

Amb aquesta perspectiva, durant el 2008, es va iniciar a l’EPSEM una 
reflexió sobre la impartició d’assignatures en llengua estrangera, i més 
concretament el que s’anomena l’aprenentatge integrat de continguts i 

llengua estrangera (AICLE-CLIL), arran dels cursos per a la millora del nivell 
d’anglès ofertats per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Aquestes 
reflexions poden ser considerades l’origen del grup de recerca Linguatech, si 

bé no és va constituir oficialment amb aquest nom fins al 2011.  
 
Al llarg del 2008, amb una primera anàlisi de la situació va sorgir el projecte 

d’elaborar una guia amb la fraseologia necessària per a l’aula. El projecte va 
rebre el suport del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC i la guia, 
anomenada Class-Talk, va ser desenvolupada durant el 2009 de manera 

conjunta entre professorat de l’EPSEM i el SLT. Trobareu el recurs 
disponible en línia a http://www.upc.edu/slt/classtalk//. Podeu consultar-ne 
una descripció a [3] o bé en un dels articles d’aquest mateix volum. 

 
Amb la implantació a l’EPSEM de les noves titulacions de grau, es començà 
a concretar l’estratègia del centre, amb una clara aposta per l’anglès, si bé 

també cal destacar certa disponibilitat a dirigir i avaluar TFG en francès. 
Calia doncs seguir treballant en equip. A continuació es van dissenyar 
qüestionaris per analitzar el punt de partida de l’estudiantat a través del 
campus digital, que es comenten a la secció 3, amb els resultats de dos 

cursos consecutius. 
 
Paral·lelament, es seguiren analitzant quins podien ser les dificultats en la 

impartició d’assignatures en anglès. A [4] podeu trobar un resum que 
explicita el procés cíclic d’anàlisi de dificultats i elaboració de projectes per a 
superar-les, que ha anat motivant el treball del grup. Nous qüestionaris, amb 

http://www.upc.edu/slt/classtalk/
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fitxers àudio van permetre comprovar les dificultats de comprensió oral del 

llenguatge simbòlic, Així va sorgir el nou projecte per donar suport a la 
verbalització de fórmules, que va rebre el suport d’un ajut per a la millora de 
la docència de la UPC, via l’ICE, i un de la Generalitat de Catalunya. El 

resultat ha estat el nou portal web Multilingual Formulae  
http://mformulae.epsem.upc.edu/. 
 

Trobareu detalls del procés de construcció a [5] i detalls referents a 
l’estructura en una de les ponències d’aquest mateix volum. Actualment 
s’està treballant en la introducció de contingut en el portal, amb els 

processos de revisió corresponents.  
 
El treball del grup segueix actualment, amb l’objectiu d’elaborar recursos i 

material de suport, per la qual cosa, compta de nou amb el suport d’un ajut 
de millora de la docència UPC, via ICE. Així, s’han dissenyant nous 
qüestionaris i material docent, que es comenten en altres articles d’aquest 

mateix volum, i s’estan preparant rúbriques i més material docent relacionat . 
A més, també s’ha realitzat una enquesta al professorat, per tal de poder 
afinar millor l’anàlisi de la situació actual. S’inclouen gràfics i comentaris a la 

secció 4 d’aquest mateix article.  
 
Finalment, a la secció 5 es presenten alguns comentaris a mena de 

conclusions sobre la necessitat d’elaboració i selecció de recursos. 
 
 

3. ANÀLISIS DEL PUNT DE PARTIDA DE L’ESTUDIANTAT  
 
Amb l'inici dels nous graus, era interessant fer una anàlisis de l’estudiantat 

per saber quin seria el punt de partida abans de planificar l’estratègia del 
centre. Així, es van preparar qüestionaris per obtenir dades reals, utilitzant el 
potencial del campus digital Moodle. Notem que els resultats poden variar 

d’un centre a l’altre, però l’eina utilitzada pot ser comuna. 
 
A continuació es detallen els criteris de disseny del qüestionari. Actualment 

es disposa ja de respostes de dos cursos consecutius, 2010-11 i 2011-12. 
 
En primer lloc, calia informació sobre el seu nivell d'anglès. Com a base es 

podia tenir en compte l'itinerari educatiu escolar previ als estudis 
universitaris, però aquest supòsit no aportava informació suficient a l’hora de 
la pràctica, ja que el nivell a secundària no és uniforme. El pas següent és 
preguntar sobre possessió de títols oficials acreditatius, la qual cosa ens 

informa també del percentatge d'estudiants que assoliran la competència per 
la via (a). Però com que la presentació a aquests exàmens no és obligatòria, 
aquesta informació no determina el nivell de la majoria d’estudiants. La 

reflexió ens va portar a considerar la pròpia percepció del nivell, relacionada 
amb l’actitud i la predisposició lingüística, molt importants per a 
l'aprenentatge, especialment quan es tracta de l'ús vehicular de la llengua, 

http://mformulae.epsem.upc.edu/
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com es remarca en diversos treballs de recerca de Ibarraran i Lasagabaster, 

entre altres, [6], [7]. Així es van introduir qüestions sobre la percepció dels 
propis estudiants sobre el seu nivell de comprensió, tant escrita com oral, i 
d'expressió, escrita i oral, ja que són els aspectes més rellevants en la 

intercomunicació relacionada amb l'aprenentatge a la universitat. 
 
La figura 1 representa els resultats sobre el nivell d'anglès d'una mostra 

d'uns 400 alumnes de l'EPSEM, els cursos 2010-11 i 2011-12. L'alumnat és 
heterogeni, i varia entre qui diu saber poc anglès i qui manifesta tenir un bon 
domini. Pel que fa a les certificacions, els percentatges d'alumnes són molt 

baixos, i més d'un 80% no pot acreditar el nivell B2 o superior exigit en la via 
(a). 
 

 
Figura 1. Gráfiques sobre el nivell d’anglès dels estudiants (EPSEM). 

 
 

En segon lloc, per a la planificació de l'oferta del centre era important fer una 
previsió de la quantitat d'alumnes que optarien per una o altra via. Així, es 
van introduir preguntes de declaració d'intencions i disponibilitat per 

matricular-se en assignatures impartides en anglès, per participar en 
programes de mobilitat i per elaborar el TFG en anglès. 
 

Els resultats sobre la disponibilitat dels estudiants de la mostra enquestada 
es presenten a la figura 2. Aproximadament el 50% estan disposats a 
participar en un programa de mobilitat, encara que això no pressuposa que 

tinguin ja el nivell aconsellat per a un aprofitament òptim. De tota manera la 
crisi actual i la disminució de beques possiblement obstaculitzarà aquestes 
intencions. En canvi, només un 25% sembla disposat a realitzar el TFG en 

anglès, la qual cosa indica que sí que són conscients de l'esforç addicional 
que representa i del nivell lingüístic que pressuposa. D'altra banda, gairebé 
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un 50% dels estudiants enquestats estan disposats a cursar assignatures 

impartides en anglès. Tanmateix, si comparem amb les dades sobre el nivell  
d’anglès, mostrades a la figura 1, podem deduir que en la impartició de 
classes en anglès hi poden haver dificultats. Les mancances en el domini i 

l'ús de la llengua poden comportar dificultats en l'assimilació de continguts, ja 
que per exemple el percentatge de estudiants sense dificultats en la 
comprensió oral no arriba al 40%. 

 

 
Figura 2. Gráfiques sobre la intencionalitat dels estudiants (EPSEM). 

 
 

4. ANÀLISI DEL PROFESSORAT 
 
En relació al professorat, és important també reflexionar sobre el seu perfil 

lingüístic i disposar de dades de la seva disponibilitat a impartir classes en 
anglès. La percepció general és que el perfil és heterogeni, tant pel que fa a 
nivell com pel que fa a disponibilitat, i es fa difícil extreure’n conclusions 

sense una anàlisis adequada. Per una banda, un bon nombre de professors 
universitaris tenen bon domini de l'anglès, donada la seva activitat de 
recerca que inclou la participació en congressos, amb presentació i 

publicació d’articles amb els seus resultats [8]. Per l’altra banda, també hi ha 
una part de professorat que participa en l'activitat docent, fins i tot en 
activitats d'innovació, però és molt reticent a l'ús d'altres llengües. 

 
Així, es va dissenyar també una enquesta per recollir dades del professorat i 
analitzar-les. Resumim a continuació l’anàlisi publicada a [9]. Com en el cas 

de l’estudiantat, l’enquesta es centrava sobretot en l’anglès i interrogava 
sobre la pròpia percepció de la comprensió escrita i oral, i l'expressió escrita 
i oral. Cal esperar que en el cas del professorat, la pròpia percepció sigui 

més realista que la de l'alumnat, ja que ha tingut múltiples ocasions per 
contrastar-la. L’enquesta també preguntava per la possessió de certificats o 
acreditacions oficials. Però la novetat és la introducció com a nou element de 

l'experiència a l'estranger. La participació del professorat en congressos a 
l'estranger o el fet d'haver realitzat estades de recerca, de curta o llarga 
durada, influeixen de manera significativa en els seus recursos per a la 

comunicació, especialment en temes relacionats amb la seva especialitat 
professional. 
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A l’enquesta hi van participar voluntàriament més del 70% del professorat a 

temps complet del centre. A la figura 3 es representen les gràfiques dels 
resultats obtinguts.   
 

 
Figura 3. Gràfiques dels resultats en una mostra de professorat 

 
De manera independent al nivell lingüístic, és important analitzar l'interès del 
professorat en desenvolupar la competència multilingüística de l'alumnat. 

Això és, l’interès en la impartició de continguts en altres llengües amb 
l’objectiu de promoure el trilingüisme o multilingüisme. Per exemple, 
treballant el vocabulari específic de l’especialitat, afavorint la comprensió 

lectora d’informes tècnics, etc, en diferents llengües. En aquest sentit s'ha 
plantejat també la impartició parcial de assignatures, que conserva una part 
de l’assignatura en llengua pròpia i introdueix una part substancial (no 

anecdòtica) del contingut en la llengua estrangera designada, a la vegada 
que pot introduir activitats més esporàdiques en altres llengües.  
 

 
Figura 4. Disponibilitat del professorat per a la impartició parcial o total 

 
Així, la figura 4 representa els percentatges de respostes del professorat de 
la mostra pel que fa a la disponibilitat per a la impartició parcial o la 
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impartició total en anglès. Comparant, és clar que la impartició parcial té més 

adeptes. 
 

 

CONCLUSIÓ: MÉS RECURSOS 
 

La implantació de les noves titulacions, en el context de l’EEES, ha suposat 
força canvis, entre els que hem destacat l’ús de la impartició d’assignatures 
en llengua estrangera com a eina per a la internacionalització de la 

universitat i la millora de la competència lingüística. Membres del professorat 
de les universitats catalanes han assumit doncs la tasca de dur-ho a terme, 
impulsats per diferents motivacions (vegeu per exemple [10]). Però, tal i com 

es comenta en una anàlisis del 2010 sobre la impartició de continguts en 
llengua estrangera a les universitats catalanes [11], queda molt per fer si 
volem aconseguir bons resultats. 

 
Malgrat la voluntat d’internacionalització i millora de la competència 
lingüística, especialment en el context universitari, no podem oblidar que un 

dels principis bàsics de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua 
(AICLE), és la prevalència de la comunicació de continguts per damunt dels 
elements lingüístics. També voldria remarcar que la motivació del 

professorat, per definició, hauria de ser la voluntat d’ensenyar i guiar 
l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit, és clar que per tal de garantir 
la qualitat en el desenvolupament de les diferents assignatures que utilitzin 

metodologia AICLE-CLIL, es necessiten recursos de suport adequats.  
 
És important que professorat i estudiantat disposin de recursos idonis que 

d’acord amb el seu domini de la llengua els permetin treballar i assimilar els 
continguts de les assignatures de manera correcta, sense que les dificultats 
addicionals degudes a la llengua de suport influeixin negativament.  

 
En aquest sentit, des del grup Linguatech s’ha treballat en l’elaboració 
d’aplicacions com el Class-Talk i el Multilingual Formulae, i el 

desenvolupament d’altres materials i estratègies de suport. Actualment 
també s’està preparant un portal web amb una selecció de recursos útils 
disponibles a la xarxa per a facilitar-ne el seu ús , com s’explica en una altra 

de les comunicacions d’aquest mateix volum. 
 
Però la tasca continua. L’objectiu d’incentivar i millorar l’aprenentatge és 

ambiciós i requereix d’atenció constant, tant a nivell d’elaboració de recursos 
com de disponibilitat del propi professorat a millorar el seu aprenentatge, per 
la qual cosa cal seguir fent recerca a tots nivells. 
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