L’anglès a la docència
(UIB)
DADES, MOTIVACIONS I ACTITUDS

Política de llengües
Descripció. La UIB imparteix 4 Graus: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i
Arquitectura, en els quals la presència de l’anglès no és uniforme.

La Política Lingüística: el català n’és la llengua pròpia. La UIB en té la funció consultiva. Es fan passes cap a la presència de l’anglès a les
aules (internacionalització)

◦ Idiomes a la UIB
(informe 2015-2016)

Docència en anglès
PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ I MENCIÓ EN
ANGLÈS

ASSIGNATURES EN ANGLÈS
A criteri del professor o Departament

La Facultat de Turisme (Grau de Ciències
Socials i Jurídiques) i l'Escola Politècnica ( Grau
d’Enginyeria i Arquitectura) tenen Pla
d'Internacionalització.

La Facultat d'Economia i Empresa (Grau de
Ciències Socials i Jurídiques) fa un itinerari en
anglès al Grau d’Economia i al Grau
d’Administració d’Empreses

Presència de llengües a la docència
ANGLÈS B2 PER A L’OBTENCIÓ DEL GRAU

LES FILOLOGIES I EL GRAU DE TURISME TENEN MÉS
VARIETAT DE LLENGÜES ESTRANGERES, A LA RESTA DE
GRAUS L’HEGEMONIA ÉS DE L’ANGLÈS

Els docents i l’anglès
MOTIVACIÓ:

DESCRIPCIÓ

PER QUÈ US VÀREU DECIDIR A IMPARTIR AQUESTA ASSIGNATURA
EN ANGLÈS? (PREGUNTA 1)

La UIB té prop de 1000 professors a temps complet. o“Perquè oferim un itinerari del grau en anglès”
Aproximadament 81 fan docència en anglès.

o “Per a fomentar l'ús de l'anglès a la UIB”

Docència en anglès: a)assignatures que pertanyen a plans o“Por mejorar la docencia”
d’internacionalització, b) a criteri propi (i del
Departament) c) assignatures específiques de cada Grau o“Perquè crec que és una forma d'internacionalitzar els
estudis i de poder treballar altres competències i
per acreditar el nivell B2 d’anglès

preparar els alumnes nacionals per futures situacions
acadèmiques i laborals”

No s'aplica un descompte general als professors: tenen
una bossa d'hores que es distribueixen segons el criteri de o“Perquè vaig considerar que una assignatura amb pocs
la Facultat (es compten unes hores de més al professor o alumnes era el mitjà ideal per obrir els nostres estudis
als estudiant de fora”
es desdoblen els grups mitjans)
La revisió de materials (ajuts per
d’intenacionalització de Facultats i Escoles)

a

projectes o“Preferia donar una sola assignatura i també volia

seguir practicant l'anglès”

Els estudiants i l’anglès
QUIN DIRÍEU QUE ÉS EL NIVELL DE
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS DELS
VOSTRES ALUMNES? (PREGUNTA 4)

PERCEPCIÓ DE L’ALUMNE DE NOU INGRÉS PEL
QUE FA AL NIVELL DE LLENGÜES

Enquesta.

Univers. 3188 alumnes de nou ingrés (2015-

Segons dades del CTI l’enquesta d’ús de la llengua anglesa a les
aules podia tenir 81 peticions (requeriments de resposta).
Contestaren 51 professors diferents, la qual cosa suposa un
62,96% de participació.

2016). Responen l’enquesta 3066.Contestaren
el qüestionari el 96,2% (s’adjunta a la
matrícula)

La franja d’edat majoritària és la dels 40 al 49 (44,23%), seguida
de la dels 30 al 39 (26,92%), la de 50 per amunt (25%), i la menor
de 30 amb un (3,84%).
La majoria dels que respongueren l’enquesta formen part del
grup de professors que imparteixen docència a estudis en menció
en anglès i Pla d’Internacionalització
Els professors enquestat respongueren que els seus alumnes
tenien un nivell ‘adequat’ o ‘molt adequat’ d’anglès. Dels 52
enquestats només 6 digueren que el nivell era ‘poc adequat’

Nombre d’alumnes als itineraris en
anglès
Grau de Turisme (20515-Operacions i Processos en Empreses Turístiques)

Grau d’Administració d’Empreses
(21205. Econometria (2016-17))

Multilingüisme i docència
L’obtenció del Grau passa per assolir el nivell
B2 d’anglès.
El multilingüisme, entès com la possibilitat de tenir
accés al coneixement i a l’exigència d’altres llengües
internacionals resta en segon terme

Les filologies i Turisme ofereixen assignatures en altres llengües estrangeres
que no són l’anglès, per l’especificitat pròpia dels estudis

Idioma utilitzat per titulació

L’anglès com a llengua vehicular a l’aula
I LES ESTADES A L’ESTRANGER
a)Per una banda, hi ha els recorreguts Internacionals en
anglès als Graus especificats, que evidentment inclouen
les estades a l’estranger.
b)Per l’altra, es dóna també la relació directa de la llengua
anglesa a l’aula i el foment de les estades a l’estranger.

I LES DEMANDES DE CONEIXEMENT EN
LLENGUA ANGLESA (PREGUNTA 1)
Demandes acadèmiques

“Tota la docència del màster és en anglès” (20511-Operacions i Processos en
Empreses Turístiques-Grau de Turisme)

“Essent una assignatura del Grau de Turisme és imprescindible que

els estudiants siguin bilingües o capaços d’avaluar decisions de
gestió en anglès” (20515-Operacions i Processos en Empreses Turístiques)
Demandes laborals

“Porque creía que era un valor añadido para los alumnos y
mejoraba su empleabilidad” (20600-Entorn Econòmic-Grau de Dret)
(Facultat de Turisme)

Ambdues

(Facultat de Turisme)

“Perquè crec que és una forma d'internacionalitzar els estudis i de
poder treballar altres competències i preparar els alumnes
nacionals per futures situacions acadèmiques i laborals” (20302Programació- Informàtica I-Grau d’Enginyeria Informàtica)

