
ANNEX 
 
Article 1. Tercera llengua  
 

1. Els estudiants de grau 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; excepte que la memòria de programació dels estudis estableixi el 
requeriment d’un nivell superior. 

2. La memòria de programació d’estudis de cada titulació marcarà el nivell de la tercera 
llengua exigible vigent per a l’obtenció del títol. 

3. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants establirà i mantindrà actualitzades per a 
cada curs acadèmic les llengües que tindran la consideració de tercera llengua dins de 
cada àmbit de coneixement, a partir de l’acord d’actualització del reconeixement de 
certificats i títols acreditatius de la competència en llengua estrangera del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

4. En tot moment l’estudiant haurà d’estar informat del requisit de llengua que li correspon 
mitjançant els seu expedient acadèmic a la secretaria en xarxa. 

 
 
Article 2. Procediment d’acreditació del requeriment de coneixement de la tercera 
llengua a la UdG als estudis de grau 
 
A la UdG les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell determinat de coneixement 
de la tercera llengua són les següents: 
 

a) Obtenir una certificació reconeguda o tenir una titulació que eximeixi de l’acreditació 
segons l'Acord vigent del Consell Interuniversitari de Catalunya. Serà responsabilitat de 
la Comissió Delegada de Docència i Estudiants de la UdG, vist l’informe del Servei de 
Llengües Modernes (SLM), mantenir actualitzada aquesta informació, així com valorar 
l’acceptació d’altres certificats no inclosos en l’Acord. 

 
b) Obtenir una certificació que demostri l’assoliment de qualsevol prova específica de 

coneixements que acrediti, com a mínim el nivell exigit en la memòria de cada titulació, 
organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o 
espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües i 
avalada pels organismes escaients. En el cas de les universitats espanyoles els certificats 
hauran de tenir el segell de l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament 
Superior. 

 
c) Haver superat com a mínim 12 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UdG o 

activitats de reconeixement impartides íntegrament en una tercera llengua, que cada 
centre determinarà. Per a optar per aquesta via, caldrà, a més, que l’estudiant superi 
l’examen d’Anglès B2 CLUC que podrà fer al SLM de forma gratuïta. 
 

d) Elaborar, defensar oralment i superar el treball de fi de grau en una tercera llengua. Per 
a optar per aquesta via, caldrà, a més, que l’estudiant superi l’examen d’Anglès B2 CLUC 
que podrà fer al SLM de forma gratuïta. 
 

e) Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de 
mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una de les 
terceres llengües esmentades, que es vulgui acreditar amb una obtenció d’un mínim de 9 
ECTS o una estada mínima de 2 mesos de pràctiques. Si escau, les activitats d’avaluació 
de l’estada han de ser realitzades en la tercera llengua en qüestió. 
 

f) Assignatures de docència d’una tercera llengua que acrediti segons la memòria del grau 
o amb la supervisió del Servei de Llengües Modernes el nivell requerit o superior. 
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Article 3. Aplicació de la normativa 
 
1. La UdG informarà els estudiants a la pàgina web del Servei de Llengües Modernes de les 

diferents possibilitats d’acreditació del nivell de tercera llengua. L’acreditació quedarà 
recollida en l’expedient dels estudiants, al Suplement Europeu del Títol (SET), segons acord 
de la Junta del CIC. 

 
2. El Servei de Llengües Modernes organitzarà cada curs acadèmic cursos i exàmens lliures, la 

superació dels quals serviran als estudiants per acreditar el nivell lingüístic requerit.  
 

3. Els estudiants que acreditin el nivell en tercera llengua a través del Servei de Llengües 
Modernes de la UdG, ja sigui perquè aporten certificació que no consta a la taula de 
correspondències aprovada pel CIC, ja sigui perquè han participat en els exàmens lliures de 
cada any, no caldrà que aportin cap documentació a la secretaria acadèmica del seu centre. 

 
4. Els estudiants que abans d’iniciar els estudis a la UdG disposin d’una acreditació identificada 

en la taula esmentada, podran presentar-la en la secretaria acadèmica del centre docent 
conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. En cas de 
no haver-ho fet així, o els que obtinguin l’acreditació identificada en la taula esmentada al 
llarg dels seus estudis, podran presentar-la a la secretaria acadèmica del centre docent. Les 
secretaries acadèmiques dels centres docents incorporaran els documents acreditatius 
aportats pels estudiants als corresponents expedients acadèmics. 

 
5. Les normes de matrícula en estudis de grau de cada curs especificaran les condicions i els 

terminis per presentar les acreditacions. 
 
 
 
Disposició transitòria 
 
El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol s’aplicarà als estudiants 
de nou accés a l’estudi de grau que iniciïn els estudis a partir del moment de la incorporació del 
requisit a la memòria de programació de l’estudi. 
 

Els estudiants de grau  que hagin iniciat els estudis  a partir del curs 2018/2019 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; encara que aquest requisit no estigui 
a la memòria de programació d’estudis. 
 
 
El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol d’acord amb la Llei 1/2018 
no s’aplicarà als estudiants que s’hagin incorporat en cursos posteriors al primer curs fins al curs 
2021-2022, ja que s’entén que no tindrien igualtat d’oportunitats per a poder assolir el requisit. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Aquesta Normativa deroga la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau, aprovada en el Consell 
de Govern núm. 2/10 de 25 de febrer de 2010, i les seves modificacions posteriors. 
 
 
Disposició final única. Entrada en vigor 
 
La present normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.  
Annex: Taula de requeriment de la 3a llengua en les memòries d’estudi 
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GRAU EN PSICOLOGIA Sí B1 anglès Sí B2 

GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL NO   Sí B2 

GRAU EN PEDAGOGIA NO   Sí B2 

GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL NO   Sí B2 

GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA NO   Sí B2 

GRAU EN TREBALL SOCIAL NO   Sí B2 

GRAU EN FILOSOFIA NO   Sí B2 

GRAU EN HISTÒRIA NO   Sí B2 

GRAU EN HISTÒRIA DE L'ART NO   Sí B2 

GRAU EN LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES NO   Sí B2 

GRAU EN GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI Sí B1 anglès Sí B2 

GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL NO   Sí B2 

GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES NO   Sí B2 

GRAU EN BIOLOGIA NO   Sí B2 

GRAU EN BIOTECNOLOGIA NO   Sí B2 

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS NO   Sí B2 

GRAU EN QUÍMICA NO   Sí B2 

GRAU EN DRET No/Sí B2 2016-2017 Sí B2 

GRAU EN CRIMINOLOGIA No/Sí B2 2016-2017 Sí B2 

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ No/Sí B2 2016-2017 Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA NO   Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS NO   Sí B2 

GRAU INNOVACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 2014-15 NO   Sí B2 

GRAU ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ NO   Sí B2 

GRAU ESTUDIS D'ARQUITECTURA  NO   Sí B2 

GRAU EN DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS Sí B2 Sí B2 

GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA Sí B2 Sí B2 

GRAU EN INFERMERIA NO   Sí B2 

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES NO   Sí B2 

GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES NO   Sí B2 

GRAU EN ECONOMIA NO   Sí B2 
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GRAU EN TURISME (FT) Sí (*) Sí vegeu nivells 

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES Sí B2 Sí B2 

GRAU EN MEDICINA NO   Sí B2 

GRAU EN TURISME (Mediterrani) Sí (*) Sí vegeu nivells 

GRAU EN MÀRQUETING (Mediterrani) Sí 
B2 anglès + 
A2 Xinès Sí 

B2 anglès + 
A2 Xinès 

GRAU EN GESTIÓ HOTELERA I TURÍSTICA (Sant Pol) Sí (*) Sí vegeu nivells 

GRAU EN TURISME (Ceta) Sí (*) Sí vegeu nivells 

GRAU EN TURISME (Euroaula) Sí (*) Sí vegeu nivells 

GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA Sí B2 Sí B2 

GRAU ARTS ESCÈNIQUES (Eram) Sí B2.1 Sí B2 

GRAU EN FISIOTERAPIA NO   Sí B2 

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT NO   Sí B2 

GRAU EN FISIOTERÀPIA (IU) NO   Sí B2 

GRAU EN TURISME (Formàtic Barna) Sí (*) Sí vegeu nivells 

     
(*) Requisits de llengua associals a assignatures obligatòries del pla     

     
GRAU EN TURISME (FT)     
B2 Anglès +     
or B1 Francès      
or B1.1 Alemany     

     
GRAU EN TURISME (Mediterrani)     
C1.1. Anglès +     
B1 Francès + A2 Alemany     

     
GRAU EN TURISME (Ceta)      
B2 Anglès +     
or B1 Francès + A1 Alemany     
or B1.1 Alemany + A2 Francès     

     
GRAU EN TURISME (Euroaula)     
C1.1 Anglès +     
or B1 Francès     
or B1.1 Alemany     

     
GRAU EN TURISME (Formàtic Barna)     
B2 Anglès +     
B1 Francès + A2 Alemany     

     
GRAU EN GESTIÓ HOTELERA I TURÍSTICA (Sant Pol)     
C1 anglès +     
or B1 Francès     
or B1 Alemany     
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