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Què és

• Marc institucional
– Convenis 2000, 2004 i 2009
– Incorporació progressiva de totes les universitats

públiques i privades del sistema universitari de Catalunya

• Formada pels serveis lingüístics 
universitaris



Objectius
– Coordinar la formació i l’acreditació en llengua 

catalana de les universitats de Catalunya.
– Desenvolupar línies de treball conjuntes en formació i 

avaluació en català en el MERC.
– Facilitar la cooperació entre els serveis lingüístics de 

l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana 
a la universitat.

– Elaborar recursos d’aprenentatge.
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació 

per a obtenir els certificats de coneixements de 
llengua catalana, equivalents als de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC 5511, 23 de novembre de 2009).



Estructura de la CIFOLC

• Ple: caps dels serveis lingüístics de les universitats

• Comissió Permanent: UAB, UB, URV, UVic i UOC com a 
universitat coordinadora i Secretaria Tècnica

• Grups de treball: tècnics especialistes en ensenyament de 
llengües i avaluació
a) Orientacions comunes per als programes dels cursos
b) Avaluació de les proves
c) Cursos EILC
d) Comunicació: logo, web externa, web interna 



Activitats destacades

• Elaboració de recursos d’aprenentatge
- Argumenta
- Intercat
- Altres

• Elaboració de proves interuniversitàries 
per a obtenir els certificats oficials

A2 Bàsic, B1 Elemental, B2 Intermedi, C1 Suficiència, 
C1 Suficiència per al personal docent i investigador (PDI) 
C2 Superior

- Criteris d’elaboració, contingut de les proves escrites i orals,   
barems d’avaluació, aplicació per a explotació notes...



Finançament
• 2000-2009

a) Aportacions econòmiques de les universitats
b) Aportacions en hores de feina dels tècnics lingüístics dels serveis

• 2010
a) Aportacions econòmiques de les universitats
b) Aportacions en hores de feina dels tècnics lingüístics dels serveis
c) Ajut extraordinari del Comissionat per a Universitats i Recerca

per a crear la Secretaria Tècnica (UOC universitat coordinadora)

• 2011
a) Aportacions econòmiques de les universitats
b) Aportacions en hores de feina dels tècnics lingüístics dels serveis
c) Conveni entre: Secretaria Universitats Recerca

Direcció General de Política Lingüística
Universitats de la CIFOLC 

per a consolidar la Secretaria Tècnica
2011-2012. UOC universitat coordinadora
2013-2014. UB universitat coordinadora



www.cifolc.cat



Valors interuniversitaris

• Aprofitament i sostenibilitat dels recursos en persones i costos 

• Treball cooperatiu entre els especialistes de formació de català

• Qualitat interuniversitària del procés de formació en cursos i proves

• Homologació dels certificats amb els títols oficials de català de la 
Generalitat de Catalunya



Moltes gràcies
per la vostra atenció!


	Número de diapositiva 1
	Què és
	Objectius
	Estructura de la CIFOLC 
	Activitats destacades
	Finançament
	�www.cifolc.cat�
	Valors interuniversitaris
	Número de diapositiva 9

