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Center for Learning Innovation 

and Knowledge CLIK 

Centre transversal i col·laboratiu amb la resta d'unitats acadèmiques i 

administratives, amb vocació internacional i de referència per a la 

transformació dels models d'aprenentatge, transmissió del coneixement i 

organització de la docència. 

Ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de: 

La innovació docent 

Formació 
del 

professorat 

Atenció especial al 
multilingüisme i les 

llengües 

Assessora
ment 

pedagògic i 
pla d’acció 

tutorial 



Àmbits d’organització del 

CLIK 

Formació, 
Coneixement i 
aprenentatge 

Innovació docent 

Multilingüisme 
Administració i 

Gestió de 
recursos 



Coneixement i aprenentatge 

FORMACIÓ 

PROFESSORAT 

Contínua 

Inicial 

Específica / 
a mida 

Seguretat 
laboral 

Aula Global 

Workshops 

Jornades 

Llengües 



Programa de Formació Inicial en 

Docència Universitària (FIDU) 

Mòduls 
continguts 

Filmació 
Projecte 
individual 

ePortafoli  

A 

Blended 

learning 
170 h 

Mòduls 
continguts 

Filmació ePortafoli   80 h 

25 h 

B 

Blended 

learning 

C 
eLearning 

+ anglès 

Proporciona formació pedagògica i didàctica bàsica en docència 

universitària per al desenvolupament de les competències docents.  

Mòduls 
continguts 

Filmació ePortafoli 



Formació contínua 

Millora professional en docència universitària i 

actualització en l’ús de noves metodologies i tecnologies. 

Difusió de la formació per trimestres acadèmics a través 

de cursos, tallers, jornades o cursos en línia i webinars. 

Format de curta durada: de 2 a 15 hores aprox. 

Mòduls temàtics:  

Aula Global Innovació i TIC 

Millora del 
procés 

d’ensenyament i 
aprenentatge 

Gestió i Recerca 

Responsabilitat 
social, igualtat 

de gènere i 
inclusió 

Seguretat 
Laboral 



Altres accions 

Formació 
específica/a 

mida 

Resposta a 
necessitats 
formatives 

proposades pels 
centres o 

departaments 

Workshop sobre 
temes 

transversals per 
a la docència 

Treballar temes 
d’actualitat que 
donin valor a la 

docència a través 
d’un format nou, 

lúdic i pràctic 

Formació 
doctorands 

Jornades de 
bones 

pràctiques 



Formació en llengües 

Refresh your English 

Skills for Teaching 

in English 

Programme (STEP) 

Pour une 

communication 

plus fluide en 

français 

English for 

Digital 

Communication 

Advanced English course 



Multilingüisme 

 

Promoure les terceres 

llengües per tal d’impulsar i 

incentivar el multilingüisme 

en la docència i facilitar, al 

PDI, la millora de les 

competències lingüístiques, 

en particular de l’anglès i el 

català. 



Pla d’Acció pel Multilingüisme 

(PAM) 

Anglès, llengua de treball 
(juntament amb el català i castellà) 

Establiment d’un mínim de 16 

crèdits en anglès (en tots els graus) 



Requisit d’acreditació de 

tercera llengua 

ACREDITACIÓ DELS CONEIXEMENTS D’UNA TERCERA LLENGUA  

Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en 

una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han 

d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una 

llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a 

l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 

del Marc europeu comú de referència per a les llengües 

(MECR) del Consell d’Europa. 

Llei 2/2014, de 27 de gener, sobre el coneixement d’una tercera llengua, 

publicada al DOGC núm. 6.551 del 30 de gener del 2014 



Mecanismes de diagnosi i 

acreditació 

Prova de Diagnòstic Lingüístic 

(PDL) 

Prova Certificadora de 

Competència Lingüística 

(PCCL) 

Certificat de llengües de les 

universitats de Catalunya 

(CLUC) 



Formació en llengües 

Cursos subvencionats Programa Parla 3 (des de nivell 

A2 a nivell B2 d’anglès) 

Cursos regulars de llengua estrangera (alemany, 

anglès, àrab, francès, italià, japonès, rus i xinès) 

Premi de Foment del Multilingüisme (curs gratuït de 

tercera llengua) 

Material Online English Learning Language Resources 

Parelles lingüístiques (Voluntariat Lingüístic) 
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