UIC Barcelona t’ajuda a assolir
el nivell B2 en una tercera llengua
Anglès i italià en els
plans d’estudis
A UIC Barcelona, oferim tant
assignatures de continguts
impartides en terceres
llengües com assignatures
instrumentals de llengua,
d’acord amb els continguts de
cada pla d’estudis.

—
—

—
—

llengua per identificar
i planificar objectius
d’aprenentatge de manera
personalitzada.
Recursos educatius per a
l’aprenentatge autònom.
Grups de conversa i clubs
de cinema i lectura en
anglès.
Intercanvis lingüístics.
Activitats de dinamització
del multilingüisme.

Requisit d’acreditar
el nivell B2 en una
tercera llengua
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Més oportunitats laborals
Més accés a xarxes
internacionals
acadèmiques i professionals
Més recursos per a la
mobilitat
Més fonts d’informació
Més perspectives per crear
nous coneixements

uic.es/ifm
multiling@uic.cat

Cursos d’anglès a
UIC Barcelona
amb certificat de nivell Exàmens oficials
oficial
L’Institute for Multilingualism
et pot ajudar a millorar els
coneixements d’anglès i a
certificar els nivells B2 i C1
del Marc europeu comú de
referència per a les llengües
(MECRL).

Suport a
l’autoaprenentatge
L’Institute for Multilingualism
ofereix de forma gratuïta
suport i orientació als
estudiants que vulguin
millorar les habilitats en
llengua anglesa.
— Proves diagnòstiques
per determinar el nivell
d’anglès actual de cada
alumne.
— Assessorament gratuït
d’especialistes de
l’ensenyament de la

Les universitats catalanes
estan acreditades per
l’Asociación de Centros de
Lenguas en la Enseñanza
Superior (ACLES) per avaluar
la competència en anglès com
a centres examinadors per
al Certificat de Llengües de
les Universitats de Catalunya
(CLUC).
Si et vols examinar del CLUC,
posa’t en contacte amb
l’Institute for Multilingualism
i t’explicarem com fer-ho.

Cursos extracurriculars
de terceres llengües
fora de UIC Barcelona
L’Institute for Multilingualism
també té convenis amb
escoles d’idiomes de prestigi
perquè els estudiants de
UIC Barcelona puguin estudiar
anglès, francès o alemany
amb un descompte especial.
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A partir del curs 2018-2019, tothom que iniciï els
estudis universitaris de grau en una universitat
catalana ha d’acreditar el nivell B2 d’una tercera
llengua per obtenir el títol de graduat.
Preguntes
més freqüents
Què vol dir un nivell B2?
El Marc europeu comú de
referència per a les llengües
(MECRL) estableix uns criteris
comuns a tot Europa que
defineixen les competències
comunicatives en una llengua
determinada. Un nivell B2
indica que l’usuari té un
domini funcional limitat en una
llengua, i que pot desenvolupars’hi de manera eficaç en
situacions quotidianes.
Quantes hores d’estudi fan
falta per arribar a un nivell
B2?
Hem de tenir en compte
que aprendre una llengua és
qüestió de temps i esforç. El
MECRL no defineix només els
nivells de competència, sinó
que, a més, determina les hores
d’estudi que es necessiten,
aproximadament, per obtenir
cada nivell.
—
—
—
—
—
—

A1: 90-100 hores
A2: 180-200 hores
B1: 350-400 hores
B2: 500-600 hores
C1: 700-800 hores
C2: 1.000-1.200 hores

És a dir, si tens un nivell A2,
s’entén que has dedicat entre
180 i 200 hores a l’estudi de la
llengua i que et falten unes 200
hores per assolir el nivell B1. Per
arribar a un nivell B2, segons el
MECRL, et falten unes 600 hores
d’estudi.
Com puc saber quin és
el meu nivell actual?
L’Institute for Multilingualism
de UIC Barcelona ofereix proves
diagnòstiques gratuïtes.
Quins estudiants han
d’acreditar el nivell B2
d’una tercera llengua?
Segons l’article 211 de la Llei
2/2014, de 27 de gener, tots
els que han iniciat els estudis
universitaris de grau en una
universitat catalana a partir del
curs 2018-2019 i següents.
Per què i quan cal acreditar
el nivell B2 de coneixements
d’una tercera llengua?
Cal acreditar-lo per obtenir el
títol de graduat, però no cal
esperar a haver aprovat tots els
ECTS del grau. Tan bon punt es
disposi de l’acreditació es pot
presentar al centre d’estudis
perquè aquesta acreditació
consti a l’expedient.

Què passa si he aprovat tots
els ECTS d’un grau i no tinc
encara l’acreditació del nivell
B2 d’una tercera llengua?
No es podrà demanar el títol
oficial de grau fins que no es
presenti l’acreditació.
Quins idiomes es poden
acreditar?
Els idiomes que es poden
acreditar són els establerts
en les proves d’accés a la
universitat (PAU). Actualment
són: anglès, francès, alemany i
italià.
Com puc acreditar el nivell
B2?
Amb la superació de l’examen
CLUC de les universitats
catalanes o amb la presentació
d’un certificat acreditatiu de
coneixements d’idiomes de
nivell B2 o superior.
Quins certificats de
coneixements d’idiomes
s’admeten per acreditar el
nivell B2?
Els certificats, títols i diplomes
que tenen reconeguda
l’equivalència amb el MECRL
i que consten a la llista, que
es pot consultar al web de
l’Institute for Multilingualism.

Cal matricular-se de crèdits
d’idiomes per tal d’acreditar
el nivell B2?
Només cal matricular-se de
crèdits d’idiomes si estan
inclosos en el pla docent del
grau.
Si no és així, només es demana
una acreditació oficial del nivell
B2 mitjançant una de les dues
vies indicades (la superació
d’una prova a la mateixa
universitat o la presentació
d’un certificat acreditatiu).
Si per obtenir l’acreditació
faig cursos de llengües
estrangeres, aquests cursos
es consideraran assignatures
optatives i els resultats que
n’obtingui s’incorporaran a
l’expedient acadèmic?
A l’expedient acadèmic,
només hi poden constar
les qualificacions de les
assignatures que formen part
del pla d’estudis.
Si vols que se’t reconeguin
els crèdits cursats als cursos
d’idiomes com a assignatures
optatives, ho has de sol·licitar a
la teva facultat.
Tinc una titulació o un
certificat que considero
suficient perquè se’m

reconegui el nivell B2, però
no n’estic segur. On puc
adreçar-me per resoldre el
dubte?
A la teva facultat o a l’Institute
for Multilingualism de UIC
Barcelona, que trametrà la
documentació pertinent
o la consulta a la Comissió
d’Assessorament per a
l’Acreditació de Nivells de
Competències en Llengües
Estrangeres.
Si el grau que estic cursant
és en anglès, he d’acreditar
igualment el nivell B2 per
obtenir el títol de grau?
Sí, cal acreditar el nivell B2.
Si sóc un estudiant
estranger nadiu de llengua
anglesa, francesa, etc., he
d’acreditar el nivell B2?
No l’has d’acreditar si has
obtingut el títol de batxillerat
al teu país i en aquesta llengua
vehicular.
Si no sóc estudiant
estranger nadiu però he
estudiat en una escola
estrangera, he d’acreditar
el nivell B2 d’una tercera
llengua?
No l’has d’acreditar si has

obtingut el títol de batxillerat
en una escola estrangera
acreditada, sigui de l’Estat
espanyol o d’altres països.
Caduca el certificat de
nivell B2?
No, no caduca, llevat que en el
mateix document acreditatiu
s’hi especifiqui un període de
vigència.
He acabat el meu primer
grau universitari i he
acreditat el nivell B2, i ara
vull cursar una segona
titulació universitària.
He de tornar a acreditar
coneixements de nivell B2
per obtenir aquest segon
títol de grau?
No, en una segona titulació
universitària, no cal tornar
a acreditar coneixements de
nivell B2.

Per a més informació:
Consulta el web
del l’Institute for
Multilingualism o
posa’t en contacte amb
nosaltres.
uic.es/ifm
multiling@uic.cat

