CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE FOMENT DEL MULTILINGÜISME
CURS ACADÈMIC 2018/2019

Vist l’acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2010 pel qual s’aproven les bases del
Premi de Foment del Multilingüisme, l’objectiu del qual és incentivar l'acreditació d'un nivell
d'anglès igual o superior al B2 i l’adquisició de competències en una diversitat de llengües
estrangeres dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra,
HE RESOLT:
Primer. Convocar el Premi de Foment del Multilingüisme (PFM) per al curs 2018-2019,
adreçat a estudiants de qualsevol ensenyament de grau de la UPF.
El PFM consisteix en un curs de llengua, gratuït, anual, semestral, o trimestral (de 45 a 90
hores) en qualsevol modalitat, que ofereixi i activi Idiomes UPF; els guanyadors poden
escollir entre dues opcions:
a) un curs d'un idioma estranger diferent a l'anglès
b) un curs d'anglès de qualsevol nivell superior al B.2.2. segons els nivells del Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
El PFM s’ha de fer efectiu amb una matrícula al curs escollit a Idiomes UPF, necessàriament
durant el curs 2019-2020.
Segon. Per ser beneficiari del Premi cal haver realitzat alguna de les convocatòries de la
Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) o de la Foreign Language University
English Test (UPFluent) de la UPF en anglès, en el moment de la convocatòria del PFM,
durant el curs 2018-2019, i haver obtingut en aquesta prova un nivell B.2.2. o superior del
MECR. S’adjudicarà el PFM als beneficiaris que obtinguin els 15 millors resultats en la
puntuació de la PCCL o UPFluent d’anglès.
En cas d’empat es tindran en compte els criteris següents:
1) ser beneficiari d’una beca de caràcter general per a estudiants que cursin estudis
postobligatoris.
2) tenir millor expedient acadèmic
3) optar a una llengua que no sigui l’anglès, i desenvolupar així un perfil multilingüe
Tercer: La dotació global del PFM és equivalent a l’import de 15 cursos anuals (de 90 hores)
d’idiomes a Idiomes UPF.
En cap cas aquest premi no podrà ser substituït per l’import econòmic.

Quart: Les solꞏlicituds per optar al PFM s'han de presentar al Punt d'Informació de
l'Estudiant (PIE) de la UPF, o bé a Idiomes UPF i cal fer-hi constar:
a) la confirmació que s’ha efectuat el pagament de la inscripció de la PCCL o de la
UPFluent d’anglès
b) el nivell i l’idioma del curs de l’oferta d’Idiomes UPF que es vulgui realitzar, en el
cas d’obtenir el premi
Calendari:




Presentació de solꞏlicituds per al PFM: fins al 4 de setembre del 2019
Inscripció a la PCCL o UPFluent a Idiomes UPF: des d’un mes abans de la
convocatòria
Convocatòries de la PCCL o UPFluent d’anglès al curs 2018-2019:
1a convocatòria (PCCL)

7 de setembre del 2018

2a convocatòria (PCCL)

26 d’octubre del 2018

3a convocatòria (UPFluent)

2 de novembre del 2018

4a convocatòria (PCCL)

23 de novembre del 2018

5a convocatòria (PCCL)

14 de desembre del 2018

6a convocatòria (PCCL)

11 de gener del 2019

7a convocatòria (PCCL)

8 de març del 2019

8a convocatòria (PCCL)

26 d’abril del 2019

9a convocatòria (UPFluent)

14 de juny del 2019

10a convocatòria (UPFluent)

19 de juliol del 2019

*Aquestes dates poden estar subjectes a algun canvi, proposat per la mateixa universitat i justificat per una
necessitat específica d’última hora.

Cinquè: El jurat, previst a l’article 5 de l’acord del Consell de Govern de 13 d’octubre de
2010, adjudicarà el premi d’acord amb les bases i l’annex del Premi de Foment del
Multilingüisme i els aspectes previstos en aquesta convocatòria, en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de solꞏlicituds.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
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