Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el concepte
d’estudiants de nou accés objecte de l’assoliment de coneixements d’una tercera
llengua estrangera

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar, en la seva sessió de
25 de setembre de 2014, aprovar el Programa 2014-2015 de diagnòstic, promoció i
incentivació de terceres llengües. El paràgraf primer de l’acord indica “El coneixement
d’una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès,
francès, alemany i italià) és un element cabdal en la formació dels estudiants. Per tal de
fomentar la millora del nivell de llengües dels graduats universitaris, cada universitat,
amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), posarà a disposició dels
estudiants de nou accés a les universitats catalanes una oferta formativa que els
permeti assolir el nivell B2 en finalitzar els seus estudis de grau. Aquesta oferta, que es
concretarà amb cadascuna de les universitats, serà en línia o presencial, i cobrirà el seu
cost per una vegada per estudiant i nivell”.
En el context d’aquest punt de l’acord, cal especificar el concepte d’estudiants de nou
accés en tant que objecte de l’assoliment del nivell B2 del Marc comú de referència
per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, i de la percepció dels ajuts als quals
puguin tenir dret.
A l’Informe en relació amb el requisit d’acreditació d’una tercera llengua (Doc JIC-B2),
considerat per la Junta del CIC en la seva sessió del dia 10 de juny de 2014, ja es
preveia l’establiment de procediments especials per donar resposta a aquelles
situacions personals que ho podien requerir.
Atès que correspon a la Junta del CIC vetllar per al desenvolupament del procés de
millora del coneixement de terceres llengües per part d’aquests estudiants, i a
proposta de la Comissió de Seguiment del Programa 2014-15, la Junta del CIC pren
l’Acord següent:
Acord:
En el marc del Programa, s’entendrà per estudiants de nou accés, i per als quals es fixa
l’objectiu d’assoliment del nivell B2 del MECR, aquells que inicien per primera vegada
els estudis universitaris de grau en una universitat catalana, el curs 2014-2015, i que
provenen dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de
cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU.
La resta d’estudiants de nou accés que han accedit a la universitat aquest curs per una
via diferent a les esmentades, no són objecte de l’assoliment del nivell B2, si bé podran
ser beneficiaris d’aquests ajuts.
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