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LES LLENGÜES A LA UPF



Mitjançant aquesta guia, la Plataforma
Universitària pel Català et vol fer conèixer
la realitat sociolingüística i el marc regulador
de les llengües de la universitat que t'acull,
la UPF.  I, alhora, ens volem donar a conèixer
com a associació.

Com a estudiants que volem viure a la
Universitat en català, tenim uns drets
lingüístics. Si tu també vols viure plenament
en català a la universitat, deixa'ns que te'ls
expliquem!

Tenim drets lingüístics, i te'ls volem
explicar per tal que els puguis exercir.

Presentació de la
guia
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La Plataforma Universitària pel Català (PUC) és una associació d'estudiants
que és present a la Universitat Pompeu Fabra amb l'objectiu de defensar la
llengua i la cultura catalanes.
La PUC participa activament en la planificació lingüística de la Universitat,
i, mitjançant el diàleg, la col·laboració i la pressió, vetlla per l'augment de
l'ús del català en els àmbits acadèmic i institucional. La PUC promou,
mitjançant el Servei d'Intermediació per la Llengua (SIL), que els estudiants
puguin denunciar situacions en què els seus drets lingüístics s'hagin vist
vulnerats.
Un altre pilar fonamental de l'activitat de la PUC és la promoció de la llengua
i la cultura catalanes amb activitats culturals com ara conferències, actes
lúdics o premis.
La PUC també realitza campanyes de sensibilització i promoció de la llengua
catalana per tal de conscienciar el conjunt de la comunitat universitària de
la necessitat que el català esdevingui la llengua comuna a la UPF.

Sobre la Plataforma Universitària pel Català

La llengua catalana a les universitats

Sa

bies que...?

lingüística. Per això avui les universitats tenen plans de llengües i reglaments
d'usos que reconeixen els drets lingüístics dels estudiants, dels professors i
del personal d'administració i serveis, d'acord amb l'ordenament jurídic
vigent.

1.

2.

La PUC va ser creada l'any 2005
per  un grup d'es tudiants
d'Economia i d'Administració i
Direcció d'Empreses preocupats per
la poca docència que havien rebut
en llengua catalana. Actualment als
graus en Economia i ADE només
quatre de cada deu classes són en
català.

El català és la llengua pròpia i d'ús
preferent a les universitats de
Catalunya. Així ho estableixen els
articles 6, 35 i 50 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, l'article
6 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya i  l'article
24 de Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística.
Per tant, fer ús del català en una
universitat de Catalunya hauria de
ser un fet tan normal com ho és avui
dia a les escoles o com ho és fer ús
del castellà en una universitat de
Madrid...
A la PUC considerem que l'obertura
a l'exterior i la internacionalització
són fenòmens inevitables i del tot
desitjables. Tot i això, l'obertura
sense unes regles clares respecte a
les llengües a la universitat condueix
cap a situacions de diglòssia
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Les llengües a la Universitat Pompeu Fabra
La UPF es defineix com una universitat catalana multilingüe i amb clara
vocació internacional. En conseqüència, s'hi compten tres llengües de
comunicació i treball acadèmic: el català (llengua pròpia i oficial), el castellà
(cooficial) i l'anglès. Alhora, també podem sentir llengües com ara el francès,
l'alemany, el xinès, el japonès o el rus.
La docència en català a la Universitat Pompeu Fabra se situa en el 60,68%
de les classes. La segona llengua amb més presència docent a la UPF és el
castellà, amb 32,67%. I, per últim, l'anglès té una presència del 5,65%1.

1Dades lingüístiques dels estudis de grau corresponents al curs 2007-2008, extretes de la pàgina web del
Gabinet Lingüístic (http://www.upf.edu/gl/miscelania/sociolin/dadesdoc/globals.html)
2Dades del curs 2004-2005 disponibles a www.ub.edu/sl
3Dades del curs 2005-2006 disponibles a www.uab.cat/servei-llengues
4Dades del curs 2004-2005 disponibles a www.upc.edu/slt

Llengua de docència
curs 2007-2008
(en %)

Aquestes xifres són similars a les d'altres universitats comparables a la UPF,
és a dir, les universitats de l'entorn de Barcelona amb un alt índex
d'internacionalització, en les quals la docència en català se situa a l'entorn
d'un 60%. A la Universitat de Barcelona les classes en llengua catalana
representen un 66,4% del total2, a la Universitat Autònoma de Barcelona
un 65,6%3 i a la Universitat Politècnica de Catalunya un 60%4.

Evolució de
la llengua de
docència
(1990-2007)

3.
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En aquest gràfic podem veure l'evolució de llengua de la docència a la UPF
en el període 1990-2007. S'hi pot observar la davallada constant de la
llengua catalana, una estabilitat de la llengua anglesa i un creixement constant
del castellà en l'àmbit de la docència.

3.1 Regulació de les llengües a la UPF
El Govern de la UPF basa la seva política lingüística en el Pla d'Acció pel
Multilingüisme (PAM). Aquest pla és un full de ruta que pretén:
1. Enfortir i incrementar la presència de la llengua catalana en tots els àmbits
d'activitat de la Universitat, incloent-hi els usos docents i de recerca, i
contribuir a una major projecció i difusió internacionals de la llengua i la
cultura catalanes.
2. Dotar l'anglès de l'estatus de “llengua de treball” de la Universitat, amb
les implicacions que això té tant en la docència i en la recerca com en
l'administració de la Universitat.
3. Establir i garantir el principi de “seguretat lingüística” per als estudiants
i els professors.
4. Implementar un protocol de gestió del multilingüisme a l'aula, en virtut
del qual s'estableix una veritable convivència i interacció de les llengües que
concilia harmònicament els drets i els deures lingüístics de totes les parts
implicades i que permet avançar de manera real cap al multilingüisme.
El Pla d'Acció pel Multilingüisme estableix la regulació següent de l'ús de
les llengües a la Universitat:

- Català, llengua pròpia i oficial de la institució.
- Castellà, llengua cooficial.
- Anglès, llengua de treball.

Per tant, com a norma general, la docència a la UPF és susceptible de ser
impartida en català, en castellà i en anglès. En virtut de la llibertat de càtedra,
l'elecció de la llengua de docència sol anar a càrrec del professor que
imparteix l'assignatura.

Específicament, la llengua catalana està regulada a la UPF a través de la
normativa “Regulació i foment de l'ús del català a la Universitat Pompeu
Fabra”, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000.

Aquest reglament defineix el català com a llengua
pròpia i, per tant, com a llengua d'ús normal en
l'àmbit dels procediments administratius i docents.
Aquest Reglament promou la formació en llengua
catalana entre la comunitat universitària i també
estableix habilitacions lingüístiques per al personal
d'administració i serveis (article 4).

En el reglament s'estableix que el català és la
llengua d'ús institucional i de projecció de la
Universitat.
Un altre aspecte important d'aquest reglament
és que en els serveis de la Universitat que es

Sabies que...?L'aranès (varietat de
la llengua occitana
parlada a la Vall
d'Aran) és llengua
oficial a Catalunya,
i el PAM la reconeix
i n'assegura una
promoció. 5



presten mitjançant concessió administrativa (article 15) s'ha de poder atendre
els usuaris, oralment i per escrit, en llengua catalana. Aquestes concessions
també han de tenir tota la retolació en llengua catalana i han de procurar
oferir productes i serveis que incloguin el català, a més de complir tot el que
preveu el reglament.

3.2 La planificació lingüística
Hi ha diversos òrgans implicats en la
planificació i la gestió del multilingüisme
a la UPF. La política lingüística a la UPF és,
per tant, transversal, ja que són molts els
òrgans implicats.
Delegació del Rector per a la Promoció
Lingüística. El delegat o delegada del rector
per a la Promoció Lingüística marca els
objectius polítics per a la promoció de les
llengües, i també en promou l'aprenentatge.
A més, coordina els òrgans tècnics i altres
agents implicats en la planificació.
Unitat de Coordinació per a la gestió del
multilingüisme, ubicada al Centre per a
la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID):
és l'òrgan encarregat del desplegament del
Pla d'Acció pel Multilingüisme, i defineix les
estratègies per tal d'assolir els objectius que
implica el Pla. També coordina la cohesió
entre els òrgans implicats.

Sa

bies que...?

Hi ha altres agents implicats
en la política lingüística de la
UPF. Entre ells destaquen el
Vicerectorat de Relacions
Internacionals, encarregat de
l'acollida lingüística i cultural
dels estudiants d'intercanvi i
internacionals, i altres serveis
com el d'Informàtica o el
d'Atenció a la Comunitat
Universitària, que poden
implicar-s'hi puntualment.

Gabinet Lingüístic: és el servei lingüístic de la UPF, i vetlla per la qualitat
lingüística en l'àmbit institucional.
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI): vetlla per l'ensenyament de
llengües a la UPF.
Comissió de Política Lingüística: hi participen representants de tota la
comunitat universitària (professorat, estudiants i personal d'administració i
serveis). Assessora el delegat o delegada del Rector per a la Promoció Lingüística
i fa un seguiment de la implementació de les polítiques lingüístiques. Té
caràcter deliberatiu. La PUC hi participa activament mitjançant els representants
dels estudiants.

3.3 Gestió de l'aula multilingüe
SEGURETAT LINGÜÍSTICA: TRANSPARÈNCIA + GARANTIA

Segons el Pla d'Acció pel Multilingüisme,
els estudiants tenim dret a saber en quina
llengua s'imparteix cada assignatura
abans de l'inici de curs, durant el període
de matriculació. Sa

bies que...?

Des de la PUC treballem per
tal que en el moment de la
preinscripció es pugui saber
la llengua de docència de
cada assignatura.
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La UPF s'ha
hagut de dotar
d'uns mitjans
tècnics per
garantir la
publicació de la
llengua de
docència.

Sabies que...?

DISPONIBILITAT LINGÜÍSTICA. L'ESTUDIANT
TRIA: CATALÀ, CASTELLÀ O ANGLÈS

Independentment de la llengua en què s'imparteix
una assignatura, els estudiants podem optar per
utilitzar el català, el castellà o l'anglès. Això implica
que, independentment que la classe s'imparteixi en
castellà o en anglès, els estudiants tenim el dret a
expressar-nos oralment en català i també a lliurar les
nostres pràctiques i a respondre els exàmens sense
que aquest fet ens impliqui cap inconvenient.
Gràcies a la disponibilitat lingüística de l'estudiant
s'aconsegueix crear un entorn multilingüe a la
Universitat. Els estudiants estrangers es poden
familiaritzar amb la llengua catalana malgrat que no
assisteixin a classes que s'imparteixin en català.
Òbviament, l'estudiant no gaudeix de la capacitat
d'elecció quan l'objecte d'estudi d'una assignatura és
una llengua concreta, ja que aquesta és objecte
d'avaluació i, per tant, d'ús obligatori.

Sobre la llengua catalana4.

- Al món es parlen unes 6.000 llengües, i el català hi ocupa la posició 70
tenint en compte el nombre de parlants.
- El català és la novena llengua de la Unió Europea tenint en compte el seu
domini lingüístic però, per contra, no hi és oficial.
- Cada any es publiquen en català més de 8.000 títols, i és la desena llengua
més traduïda en l'àmbit editorial.
- A Internet el català ocupa la posició 26 pel que fa al nombre de pàgines
web, mentre que pel que fa a webs per nombre de parlants ocupa la posició
19 (per damunt de llengües com el castellà, el rus o el xinès).

La informació sobre la llengua de docència ha de ser pública i vinculant,
concepte conegut com a "seguretat lingüística". Això vol dir que la llengua
de les classes s'ha d'anunciar prèviament mitjançant canals d'informació
accessibles, i alhora comporta que, com a norma general, no és possible
canviar la llengua un cop assignada.
De fet, amb l'objectiu de garantir la publicitat de la llengua de la docència
per a totes les assignatures, el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
vetlla per la seva publicació (especificant els grups i subgrups) abans de
l'inici de curs mitjançant l'apartat d'Oferta Docent del Campus Global. Per
tal de garantir que  la llengua publicada sigui vinculant, el Centre per a la
Qualitat i la Innovació Docent posa a la disposició dels estudiants una bústia
d'incidències telemàtica per tal de recollir els possibles incompliments.
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8

Preguntes més freqüents

On puc informar-me de la llengua de docència d'una assignatura?
A través del Campus Global, a l'apartat Secretaria Acadèmica, subapartat
Oferta Docent. Allà hauràs de seleccionar l'estudi que vols consultar i podràs
accedir a la informació específica de cada assignatura sobre la llengua de
docència.

I si en una assignatura no apareix la llengua de docència?
És responsabilitat del professor fixar la llengua de docència. Es pot donar
el cas que aquesta no s'hagi fixat a temps o que hi hagi hagut algun tipus
d'error administratiu. Mitjançant el portal Les llengües a la UPF
(www.upf.edu/llengues) podràs donar compte d'aquest error a través d'un
formulari i t'hauran d'informar de la llengua de docència.

Tinc garanties respecte que la informació sobre la llengua de
docència és real?
Sí, completament. El Pla d'Acció pel Multilingüisme atorga la qualificació
de "vinculant" a la llengua de docència publicada. Si la llengua anunciada
es canvia per qualsevol circumstància en pots donar compte a través del
portal Les llengües a la UPF, ja que és una vulneració de la legislació
impulsada per la mateixa Universitat. La unitat encarregada de l'aplicació
del PAM vetllarà perquè, en la mesura del possible, es compleixi la llengua
de docència anunciada prèviament.
Des de la Plataforma Universitària del Català et demanem, amb l'afany de
conèixer els conflictes lingüístics que sorgeixen a la Universitat i de poder
fer-ne un seguiment, que ens facis saber aquests incompliments mitjançant
el Servei d'Intermediació per la Llengua. Ens comprometem a fer un seguiment
de la resolució del teu cas garantint el teu anonimat.

Un professor no m'entén quan m'expresso en català a classe.
Què faig?
Lamentablement, malgrat la implementació del PAM, aquesta situació es
continua produint a la Universitat. No obstant això, com hauràs pogut
comprovar a través d'aquesta guia, tens tota la normativa a favor per tal de
poder exercir plenament els teus drets lingüístics i expressar-te en la llengua
que consideris oportú utilitzar. El responsable d'aquesta mancança és el
professor, ja que en virtut de les normes esmentades i del PAM, els docents
han de garantir un coneixement passiu de les llengües de la Universitat, de
manera que els estudiants puguin fer ús de la seva disponibilitat.
En cap cas no et poden demanar que canviïs els teus usos lingüístics. Tampoc
no pots veure't perjudicat per la llengua que empris. En cas que això passés,
et demanem de nou que et posis en contacte amb nosaltres a través del SIL
i amb la Universitat a través del portal Les llengües a la UPF.  Són casos que
no s'han de produir, però que si es produeixen, sense una denúncia explícita
de cada cas no es poden solucionar. Tant la Universitat com la PUC et
garanteixen una resolució del conflicte mantenint la teva persona en l'anonimat.
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Una empresa que treballa per a la UPF no m'atén en català o no
té la retolació en català. Puc fer-hi alguna cosa?
Sí, la Universitat ha de vetllar pel compliment de l'article 15 de la normativa
“Regulació i foment de l'ús del català a la UPF”. Per tant, et recomanem que
contactis amb la Universitat per tal que solucionin el problema. També pots
fer una reclamació oficial i fer-ne arribar una còpia a l'oficina de garanties
lingüístiques.
Des de la PUC estem a la teva disposició per ajudar-te en el procés, ja que
considerem important l'ús social del català a la Universitat. Per tant, és
important promoure'l  en tots els serveis que s'ofereixen.

Em poden obligar a fer un treball, un examen o una exposició oral
en castellà?
No, sempre que el contingut de l'assignatura no sigui d'estudi de la llengua
(una classe de llengua castellana o de literatura espanyola, per exemple).
L'estudiant, d'acord amb la disponibilitat lingüística que estableix el PAM,
tria en quina llengua vol fer l'examen, l'exposició oral o el treball.

Un estudiant estranger pot demanar que es canviï la llengua
de docència d'una assignatura anunciada en català?
No, mai. D'acord amb el principi de seguretat lingüística, aquest estudiant
coneixia abans de la matriculació en quina llengua s'impartia aquesta
assignatura. Si ell no té prou coneixements de català per seguir l'assignatura,
no s'hauria de matricular en aquest grup. La seva mancança individual no
pot alterar en cap cas la llengua de docència, i més tenint en compte que
pràcticament sempre s'ofereixen grups en altres l lengües.

Els estudiants estrangers tenen oportunitat d'aprendre català?
Sí. De fet, la Universitat ofereix cursos gratuïts de català des del nivell inicial
cada trimestre. Aquests cursos formen part de l'oferta institucional del
Programa d'Ensenyament d'Idiomes. Els estudiants de fora també tenen la
possibilitat de fer cursos intensius de català durant el setembre.
L'oferta de cursos gratuïts de català també està oberta al professorat.
Avui es pot cursar a la UPF fins al nivell B2 de català, que equival al nivell
C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Què hem fet?

- Vetllar pel compliment del PAM (publicació de la llengua de docència i
garantia de compliment).

- Impulsar el programari en català als ordinadors de la Universitat.

- Incidir en la normalització lingüística de les concessions administratives
(reprografia, vending, comunicació...).



Recursos per millorar les competències
lingüístiques
Parla.cat
http://www.parla.cat
Curs d'aprenentatge de català en línia impulsat per
la Generalitat de Catalunya adreçat a persones que
no saben català. Inclou diversos nivells (del bàsic
a l'intermedi) i destaca per la seva interactivitat.
Cursos de català al PEI
http://www.upf.edu/pei
En aquesta pàgina es pot accedir a la informació
de cursos de català que ofereix la UPF.
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana -
UPF
http://salc.upf.edu/
Permet ampliar i perfeccionar, de manera flexible
i individualitzada, els coneixements de llengua
catalana de qualsevol membre de la comunitat
universitària de la Universitat Pompeu Fabra.
Argumenta
h t t p : / / a n t a l y a . u a b . e s / g a b - l l e n g u a -
catalana/web_argumenta_obert/
Pàgina adreçada a millorar les competències
lingüístiques i acadèmiques dels estudiants.
Intercat
http://www.intercat.cat/ca/index.jsp
Conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua
i cultura catalanes, especialment pensats per a
estudiants de mobilitat que visiten les universitats
catalanes.
Linguamón - Mapes Vius (Atles lingüístic)
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/
A través d'aquesta pàgina web es pot accedir a
informació sobre les diverses llengües del món:
nombre de parlants, territoris que la tenen com a
pròpia, territoris en què gaudeix d'oficialitat.
Gabinet Lingüístic - UPF
http://www.upf.edu/gl/
En aquesta pàgina del servei lingüístic de la UPF
hi podeu trobar assessorament lingüístic i
terminològic, criteris lingüístics i altres eines i
recursos en línia per millorar la qualitat lingüística
dels vostres escrits.

Optimot - Consultes lingüístiques
http://optimot.gencat.cat
Cercador d'informació lingüística que ajuda a
resoldre dubtes sobre la llengua catalana
Traductor Gencat.cat
htttp://traductor.gencat.cat
Traducció de textos i de pàgines web bidireccional.
Permet traduir des del català i cap al català al
castellà, l'anglès, el francès, l'alemany...
Informació general sobre l'ús de les llengües a
la UPF
Portal Les llengües a la UPF
www.upf.edu/llengues
Normativa reguladora de l'ús de les llengües
Legislació bàsica del Parlament de Catalunya
Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/inde
x.htm
Llei 1/2003, de 19 de febrer (Llei d'universitats de
Catalunya-LUC)
www.puc.cat/luc
Llei 1/1998 de 7 de gener (Llei de política
lingüística)
www.puc.cat/lpl
Universitat Pompeu Fabra
Pla d'Acció pel Multilingüisme
ht tp : / /www.upf . edu / l l engues /pam.html
Regulació i foment de l'ús del català a la Universitat
Pompeu Fabra
http://www.upf.edu/llengues/recursos/normativa/
catala.html
WEBS D'INTERÈS
Comissionat per a Universitats i Recerca:
www.gencat.cat/diue
Institut Ramon Llull: www.llull.cat
Secretaria de Política Lingüística - Llengua:
www.gencat.cat/llengua
Xarxa Vives d'Universitats: www.vives.org
Plataforma per la Llengua:
www.plataformallengua.cat
Estudiants pel Català.cat: www.estudiantspelcatalà.cat

- Campanya interuniversitària i jornada Estudiantspelcatala.cat, amb l'objectiu
d'impulsar el català en l'àmbit universitari.

- Campanyes d'acolliment lingüístic i cultural a estudiants internacionals i
d'intercanvi.

- Premi PUC a professors estrangers que han mostrat interès a integrar-se al
nostre país mitjançant l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana.

- Col·laboració amb altres associacions d'estudiants i trobades amb grups
parlamentaris,  institucions i administracions.

Volem fer més! Hem de fer més! T'hi apuntes?
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