
ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA GENÈRICA DE TERCERA LLENGUA A L’ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ 
 
La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC estableix que, per obtenir un títol de 
Grau a la UPC, l'estudiant ha d'acreditar la suficiència en la competència genèrica de tercera 
llengua, preferentment l’anglès. Aquesta competència es considerarà assolida en qualsevol 
dels següents supòsits (és suficient amb complir només un d'ells): 
 
A) Haver obtingut almenys 9 crèdits ECTS corresponents a assignatures impartides en la seva 
totalitat en una tercera llengua. 
 
Els plans d'estudis dels Graus de l'EUPMt ja tenen 6 ECTS obligatoris d'anglès. L'estudiant que 
ho desitgi podrà fer una assignatura optativa d'anglès de 6 ECTS. L'Escola garanteix que cada 
any oferirà aquesta assignatura. L'estudiant haurà de consultar en l'oferta d'assignatures si 
aquesta es programa a la tardor o a la primavera. També és possible que s'ofereixi alguna altra 
assignatura en anglès. 
 
B) Elaborar i defensar el Treball de Fi de Grau en una tercera llengua. 
 
En aquest cas l'estudiant ho haurà de fer constar quan sol·liciti l'assignació del Treball Fi de 
Grau (TFG). Aquesta sol·licitud es fa un parell de mesos abans de fer la matrícula del TFG i la 
persona coordinadora dels projectes del Grau envia un correu electrònic informatiu a tots els 
estudiants. 
 
C) Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de 
mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i haver obtingut un mínim de 9 crèdits 
ECTS. 
 
Cada any es fa una oferta de convenis de mobilitat que s'assignen amb criteris acadèmics 
(habitualment, nombre de crèdits superats i nota mitjana) en el cas que la demanda superi a 
l'oferta. Els estudiants interessats han de posar-se en contacte amb la Unitat d'Atenció a la 
Comunitat Universitària (UACU) del Tecnocampus. 
 
D) Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior 
del marc comú europeu de referència per a les llengües: 
http://upc.edu/slt/acredita/acreditacio-competencia. 
 
Els certificats de cursos d’idiomes i exàmens de nivell B2.2 o superior reconeguts per acreditar 
la competència en una tercera llengua en els graus es recullen a la Taula de reconeixements 
d’idiomes de la UPC.  
 
NOTA: Únicament per els estudiants que van iniciar els estudis fins al curs 2013/14.  
 
 

http://upc.edu/slt/acredita/acreditacio-competencia
http://www.upc.edu/slt/acredita/examens-certificats-idiomes/certificats-idiomes-upc
http://www.upc.edu/slt/acredita/examens-certificats-idiomes/certificats-idiomes-upc

