Mínor en Plurilingüisme
1. Justificació i objectius
La llengua esdevé un mitjà per accedir a diverses manifestacions culturals
que interactuen activament per dissenyar una competència pluricultural
més rica i integrada, i per poder relacionar-se i entendre millor el món.
Conèixer llengües obre portes al futur, millora la formació de l’estudiant i
incrementa les seves possibilitats d’ocupabilitat.
Reconèixer l’esforç i la dedicació en la formació en llengües estrangeres que
els estudiants de la UPF han realitzat a la Universitat durant el seu període
de formació, més enllà del seu itinerari formatiu principal, és l’objectiu
d’aquest mínor en Plurilingüisme, que, en últim terme, vol potenciar el
domini de dues o més llengües estrangeres. L’enfocament plurilingüe posa
l’accent en el desenvolupament d’una competència comunicativa a la qual
contribueix tot el coneixement i l’experiència lingüística i en la qual les
llengües s’interrelacionen i interactuen.
2. Destinataris
Estudiants de centres integrats de la UPF
3. Descripció del títol
Nombre de crèdits del mínor:
•

Variable, amb un mínim de 20 crèdits i un màxim de 30.

Característiques generals:
•
•

•

•
•

Cal haver-se format, a la UPF, en un mínim de 2 llengües diferents de
la llengua pròpia o pròpies.
Del total de crèdits que configuren el mínor, només un màxim de 12
crèdits pot formar part, també, de l’expedient de l’estudiant. Aquests
crèdits hi constaran com a FTLE o com a crèdits RAC, depenent de
l’activitat.
Les activitats formatives mantenen el valor en crèdits de l’activitat
original. En el cas de cursos d’Idiomes UPF i el Campus Plurilingüe
caldrà tenir en compte el valor dels cursos d’acord amb l’annex 1 de
la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge
de llengües en els estudis de grau (modificat per Acord del Consell de
Govern de 30 de maig).
No es poden incloure assignatures o activitats formatives que integrin
el pla d’estudis en què estigui matriculat un estudiant.
No pot incloure activitats que impliquin un nivell d’exigència inferior
del que l’estudiant ha d’acreditar com a requisit dels seus estudis
oficials a la UPF.

Oferta formativa:
Activitats formatives
Oferta
de
places
Cursos d’idiomes realitzats a
Idiomes UPF
https://www.upf.edu/web/idi
omesupf/cursos

Crèdits
Nombre de
crèdits de
l’activitat

Reconeixement
a l’expedient

15/25/
30
places
/curs
(segons
el tipus
de curs)

6 crèdits/
curs (de
més de 45
hores
presencials)

Campus Plurilingüe UPF
https://www.upf.edu/web/idi
omesupf/campus-plurilingueupf-estiu

25
places
/curs

1
crèdit/curs

RAC

Roaming! Llengües per a la
mobilitat
https://www.upf.edu/web/idi
omesupf

30
plac
es
/cu
rs

1 crèdit

Sense
reconeixement en
l’expedient però
sí en el mínor

22511 Idioma 1 (francès)

5 places

4 crèdits

FTLE

22519 Idioma 3 (francès)

5 places

4 crèdits

FTLE

20180 Idioma 5 (francès)

5 places

4 crèdits

FTLE

Assignatures de la
Facultat de Traducció i
Interpretació

RAC

3 crèdits/
cursos (de
fins a 45
hores
presencials)

FTLE

Observacions

Es tindran en compte cursos de
qualsevol llengua i nivell dels que
conformen l’oferta acadèmica
d’Idiomes UPF, excepte en el cas
dels cursos de la llengua triada
per l’estudiant per a la superació
del requisit de nivell B2 del MECR
(anglès, alemany, francès o italià,
en funció de cada estudiant) que
seran considerats per al mínor a
partir del nivell següent al
requerit (és a dir, C1.1). Pel que fa
als cursos de català i castellà,
seran tinguts en compte dins del
mínor només en els casos que
recull la Normativa RAC de la UPF
i amb les incompatibilitats que hi
figuren per als estudiants d’alguns
graus UPF.

Curs de competència intercultural
i plurilingüe i de competència
comunicativa en idiomes, adreçat
als estudiants UPF que marxaran
d’Erasmus.

https://gestioacademica.upf.edu/doa/
consultaPublica/look[conpub]BuscarP
ubGuiaDocAs?entradaPublica=true&id
iomaPais=ca.ES&_centro=334&_estudi
o=3343&_anoAcademico=2017

Nivell A1+
Cal fer una prova de nivell al
setembre per adjudicar el grup.
Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 1 (francès)

Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 3 (francès), o bé acreditar
un nivell B1.2.

22507 Idioma 1 (alemany)

7 places

4 crèdits

FTLE

22515 Idioma 3 (alemany)

7 places

4 crèdits

FTLE

20178 Idioma 5 alemany

7 places

4 crèdits

FTLE

22513 Idioma 1 (llengua de
signes catalana)

5 places

4 crèdits

FTLE

22521 Idioma 3 (llengua de
signes catalana)

5 places

4 crèdits

FTLE

20181 Idioma 5 (llengua de
signes catalana)

5 places

4 crèdits

FTLE

21531 Intercomprensió

7 places

4 crèdits

FTLE

Curs d’estratègies d’aprenentatge
de llengües estrangeres (francès)

5 places

6

Curs d’estratègies d’aprenentatge
de llengües estrangeres (alemany)

5 places

6

Sense
reconeixement
en l’expedient,
però sí en el
mínor

Curs d’estratègies d’aprenentatge
de llengües estrangeres (llengua
de signes catalana)

5 places

6

Nivell A1+
Cal fer una prova de nivell al
setembre per adjudicar el grup.
Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 1 (alemany)

Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 3 (alemany), o bé acreditar
un nivell B1.2.
Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver cursat el
Curs d’estratègies d’aprenentatge
de llengües estrangeres (llengua
de signes catalana)
Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 1 (llengua de signes
catalana)
Per poder matricular aquesta
assignatura cal haver superat
Idioma 3 (llengua de signes
catalana)

Activitats formatives
programades per la Facultat
de Traducció i Interpretació

https://eventum.upf.edu/event_detail/228
31/detail/curs-destrategiesdaprenentatge-de-llengues-estrangeres2018.html

Certificats emprats per a
l’acreditació del requisit B2

6

Sense
reconeixement
en l’expedient,
però sí en el
mínor
Sense
reconeixement
en l’expedient,
però sí en el
mínor

Sense
reconeixement en
l’expedient però
sí en el mínor

Exclusivament per a
estudiants de grau que hagin
iniciat els estudis entre els
cursos 2014-2015 i 20172018 i hagin acreditat el nivell
mínim de B2

4. Òrgan acadèmic responsable del mínor i unitat de gestió
Responsable del mínor: àmbit del multilingüisme, en acord amb Idiomes UPF; i amb el
CLIK com a Unitat de Gestió.
La supervisió va a càrrec de la coordinadora d’activitats acadèmiques especials i del
Servei de Gestió Acadèmica (SGA).

5. Calendari d’implantació
Curs d’inici: 2017-2018

6. Normativa de referència i difusió
Normativa de referència: Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2018, Acord del
Consell de Govern de 30 de maig de 2018
Web de mínors UPF (provisional): https://www.upf.edu/estudis

