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Assignatures EMI – CLIL de les set Universitats Catalanes
Taula 1: Assignatures EMI - CLIL de diferents graus de les set Universitats Catalanes (any
2011-12) on es menciona l’ús de l’anglès o d’alguna altra llengua estrangera en diferents
percentatges (de 30% a 100%) per diferents finalitats: (i) com a llengua vehicular, (ii) per
l’exposició de continguts disciplinaris, (iii) per activitats d’aprenentatge i/o (iv) per activitats
d’avaluació. S’especifica el nombre de grups docència on s’empra llengua estrangera de
forma íntegra; si no s’especifica el nombre de grups, la informació sobre l’ús de llengua
estrangera s’aplica a tots els grups de docència. (Informació extreta de les guies docents
publicades en web dels graus mencionades a l’apèndix 1.)
Taula 2: Nombre d’assignatures EMI - CLIL de diferents graus de les set Universitats
Catalanes (any 2011-12) on es planifica l’ús de l’anglès o d’alguna altra llengua estrangera
(i) com a llengua oral en l’assignatura en percentatges baixos (> 25%); (ii) únicament com a
llengua de recursos d’aprenentatge. S’inclouen assignatures en què l’apartat de llengües de
docència del seu programa menciona una llengua estrangera i CATALÀ / CASTELLÀ, però
no especifica el percentatge d’ús d’aquestes. La taula va seguida amb el nom de les
assignatures concretes organitzades per àmbit disciplinari i universitat. (Informació extreta de
les guies docents publicades en web dels graus mencionades a l’apèndix 1.)
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Gestió de la Innovació

Química
Enginyeria Química (UPC)

Espectroscòpia





Gestió de projectes a
l’enginyeria
Telecomunicació i
Internet

Notes:


1

No hi ha assignatures CLIL - EMI.
Informació sobre el programa de les assignatures no disponible.
No s’ofereix el grau.
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Tècniques de
recerca
(2 grups)
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Estadística
(1 grup)
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in a movies
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(2 grups en anglès)

No hi ha assignatures CLIL - EMI.
Informació sobre el programa de les assignatures no disponible.
No s’ofereix el grau.
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tècniques de
comunicació amb
persones amb
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Notes:
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Comparative
introduction to legal
systems

UPC

Dret Internacional Públic

Intel·ligència i processos
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Infermeria

UDL
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1
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0
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0
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Notes:

1

Informació sobre el programa de les assignatures no disponible.
No s’ofereix el grau
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HUMANITATS
Historia / Humanitats
UDG (122 assignatures)
L'evolució de les societats humanes, Anàlisi dels mitjans de comunicació, Anàlisi i tractament de la informació
geogràfica, Antropologia contemporània, Antropologia contemporània, Antropologia filosòfica, Art antic I. Proper
orient, Art antic II. Grècia i Roma, Art Barroc, Art del renaixement, Art i arquitectura a Espanya: del renaixement
al barroc, Art i conflictes en el món antic, Art medieval hispànic, Biogeografia i canvi ambiental, Comentari de
textos filosòfics I, Comunicació audiovisual I, Comunicació audiovisual II, Crítica literària, Cultura contemporània
I, Cultures artístiques del món, Curs monogràfic I, Curs monogràfic II, Curs monogràfic III, Del català, dels inicis
al segle XIX, Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals, Estètica de la producció i de la recepció de l'obra
d'art, Estètica I, Ètica, Filosofia del llenguatge I, Filosofia moral, Filosofia política I, Fonament de Geografia,
Fonaments del llenguatge, Fonètica i fonologia catalana, Gènere, lloc i cultura, Geografia dels espais de
muntanya, Geografia dels espais litorals, Geografia d'Europa, Geografia econòmica i de la població,
Geopolítica, Gramàtica espanyola I, Gramàtica espanyola II, Gramàtica espanyola III, Gramàtica espanyola IV,
Història antiga, Història antiga, Història contemporània, Història contemporània, Història d'Amèrica llatina
contemporània, Història d’Amèrica llatina contemporània, Història de Catalunya, Història de la ciència i la
cultura, Història de la filosofia antiga I, Història de la filosofia antiga II, Història de la filosofia contemporània I,
Història de la filosofia medieval I, Història de la filosofia moderna I, Història de la filosofia moderna II, Història de
la música, Història de l'art de la baixa edat mitjana, Història de l'art de l'Alta edat mitjana, Història de les dones,
Història de les idees estètiques, Història d'Espanya, Història d'Espanya, Història econòmica contemporània,
Història econòmica contemporània, Història i teoria del cinema, Història medieval, Història moderna, Història
moderna, Història, patrimoni i societat, Història, patrimoni i societat, Humans fòssils, Institucions i polítiques
ambientals, Introducció a la imatge cinematogràfica, Introducció a les llengües romàniques, La construcció de la
ciutat, Lectures de literatura universal, Lingüística general I, Lingüística general I, Literatura catalana s. XVIII i
XIX, Literatura catalana: aspectes generals, Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat, Literatura
catalana: del modernisme fins a la guerra civil, Literatura catalana: renaixement i barroc, Literatura catalana:
sàtira i paròdia, Literatura espanyola contemporània, Literatura espanyola del barroc, Literatura espanyola I,
Literatura llatina, Literatura romànica medieval, Llatí, Llengua espanyola I, Llengua i mitjans de comunicació I,
Llengua i mitjans de comunicació II, Lògica I, Lògica II, Metafísica I, Metafísica II, Món actual I. Pau i conflicte
en el món actual, Món actual II. Pau i conflicte en el món actual, Morfologia catalana, Museologia, Músiques del
món contemporani, Paisatge: visió i intervenció, Patrimoni cultural: conceptes i actuacions, Patrimoni històric,
mètodes per a l'anàlisi històrica, Patrimoni històric. Mètodes per a l'anàlisi històrica, Patrimoni natural i
problemàtica ambiental a Europa, Prehistòria, Qüestions disputades II, Sintaxi catalana, Sistemes d'informació
geogràfica, Sistemes d'informació geogràfica avançat, Temes d'història de la filosofia II, Teoria de la
comunicació, Teoria de la comunicació I, Teoria de la comunicació II, Teoria de la literatura, Teoria del
coneixement, Transformacions del món global.
UdL (22):
Alta edat mitjana, Antropologia cultural i social, Antropologia de la religió, Arqueologia general, Art i societat,
Art, Urbanisme i Poder, Baixa edat mitjana, Ciència i societat, El llegat cultural grecoromà, Europa del segle
XX, Història contemporània, Història contemporània de Catalunya, Història d'Amèrica i la Mundialització,
Història econòmica i social, Història medieval de Catalunya, Història moderna de Catalunya, Historiografia i
teories a les ciències socials, Migracions i multiculturalisme, Pensament i cultura, Prehistòria de la Península
Ibèrica i les Balears, Prehistòria universal, Protohistòria d'Europa.
UPF (11):
Anàlisi Lingüística del Text Literari (anglès i francès), Estudis de Literatura Francesa, Història Moderna i
Contemporània d'Amèrica Llatina, Literatura Alemanya, Literatura Francesa, Literatura Grega, Literatura
Italiana, Literatura Portuguesa, Llengua alemanya, Llengua Llatina I, Llengua Llatina II-III.
HUMANITATS
Geografia i Ordenació del Territori
UAB (3):
Anàlisi especial i models, Clima i aigües, Sistemes d'ordenació geogràfica aplicada.
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UDG (107):
Anàlisi dels mitjans de comunicació, Anàlisi i tractament de la informació geogràfica, Antropologia
contemporània, Art Antic I. Proper orient, Art Antic II. Grècia i Roma, Art Barroc, Art Barroc, Art del
Renaixement, Art i arquitectura a Espanya: del renaixement al barroc, Art i arquitectura a Espanya: del
renaixement al barroc, Art i conflictes en el món antic, Art medieval hispànic, Art medieval hispànic,
Biogeografia i canvi ambiental, Comentari de textos filosòfics I, Comunicació audiovisual I, Comunicació
audiovisual I, Comunicació audiovisual II, Crítica literària, Cultura contemporània I, Cultures artístiques del món,
Curs monogràfic I, Del català, dels inicis al segle XIX, Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals, Estètica
de la fotografia, Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art, Estètica I, Filosofia del llenguatge I,
Filosofia moral, Filosofia política I, Fonament de Geografia, Fonaments del llenguatge, Fonètica i fonologia
catalana, Gènere, lloc i cultura, Gènere, lloc i cultura, Geografia dels espais de muntanya, Geografia dels
espais litorals, Geografia d'Europa, Geografia econòmica i de la població, Geopolítica, Gramàtica espanyola I,
Gramàtica espanyola II, Gramàtica espanyola III, Gramàtica espanyola IV, Història antiga, Història
contemporània, Història d’Amèrica llatina contemporània, Història de Catalunya, Història de la ciència i cultura,
Història de la ciència i cultura, Història de la ciència i la cultura, Història de la filosofia antiga I, Història de la
filosofia antiga I, Història de la filosofia antiga II, Història de la filosofia contemporània I, Història de la filosofia
medieval, Història de la filosofia moderna I, Història de la filosofia moderna II, Història de la música, Història de
l'art de la baixa edat mitjana, Història de l'art de l'Alta edat mitjana, Història de les dones, Història de les dones,
Història de les idees estètiques, Història d'Espanya, Història econòmica contemporània, Història i teoria del
cinema, Història i teoria del cinema, Història medieval, Història moderna, Història, patrimoni i societat, Humans
fòssils, Institucions i polítiques ambientals, Institucions i polítiques ambientals, Introducció a les llengües
romàniques, La construcció de la ciutat, L'evolució de les societats humanes, Lingüística general I, Lingüística
general I, Literatura catalana s. XVIII i XIX, Literatura catalana: aspectes generals, Literatura catalana: aspectes
generals, Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat, Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat,
Literatura catalana: del modernisme fins a la guerra civil, Literatura catalana: renaixement i barroc, Literatura
catalana: sàtira i paròdia, Literatura espanyola contemporània, Literatura espanyola del barroc, Literatura
espanyola I, Literatura llatina, Literatura romànica medieval, Llatí, Llengua espanyola I, Llengua i mitjans de
comunicació I, Llengua i mitjans de comunicació I, Llengua i mitjans de comunicació II, Llengua i mitjans de
comunicació II, Lògica I, Lògica II, Metafísica I, Metafísica II, Morfologia catalana, Morfologia catalana,
Museologia, Museologia, Música i arts escèniques, Músiques del món contemporani, Paisatge: visions i
intervenció, Paisatge: visions i intervenció, Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica, Patrimoni natural
i problemàtica ambiental a Europa, Prehistòria, Qüestions disputades II, Sintaxi catalana, Sintaxi catalana,
Sistemes d'informació geogràfica, Sistemes d'informació geogràfica, Sistemes d'informació geogràfica,
Sistemes d'informació geogràfica, Sistemes d'informació geogràfica avançat, Teoria de la comunicació, Teoria
de la comunicació I, Teoria de la comunicació I, Teoria de la comunicació II, Teoria de la literatura, Teoria del
coneixement
UdL (21):
Antropologia cultural i social, Antropologia de la religió, Art i societat, Art, urbanisme i poder, Cartografia i SIG,
Ciència i societat, El llegat cultural grecoromà, Europa del segle XX, Geografia econòmica, Geografia humana,
Geografia rural, Geografia urbana, Histografia i teories a les ciències socials, Història contemporània, Història
econòmica i social, Intervenció en el patrimoni: projectes i gestió, Migracions i multiculturalisme, Ordenació del
Territori, Paleografia, diplomàtica i epigrafia, Pensament i cultura, Prehistòria de la península ibèrica.
CIÈNCIES
Ciència i tecnologia dels aliments /Enginyeria Alimentària
UPC (5):
Operacions bàsiques a la indústria alimentària, Operacions de processament alimentària, Sistemes de
producció vegetal, Sistemes i components energètics, Tecnologia de la conservació dels aliments.
CIÈNCIES
Química / Enginyeria Química
UB (16):
Ampliació de química analítica, Bioquímica, Documentació química, Laboratori bàsic de química analítica,
Laboratori de Química física, Laboratori de química orgànica, Qualitat i prevenció, Química física I , Química
analítica, Química física II, Química física III, Química orgànica II, Quimiometria, Recursos informàtics,
Superfícies i catàlisi, Tècniques de separació.
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UDG (32):
Anàlisi instrumental, Biologia, Bioquímica, Cinètica química i dinàmica molecular, Compostos de coordinació,
Economia i gestió d'empreses, Electroquímica i química macromolecular, Elucidació estructural de compostos
orgànics, Estadística, Experimentació en bioquímica, Experimentació en química analítica, Experimentació en
química física, Experimentació en síntesi química, Física, Geologia, Introducció en l'experimentació en química
analítica, Introducció en l'experimentació en síntesi química, Mètodes numèrics, Mètodes sintètics orgànics,
Microbiologia, Principis de química analítica, Química, Química analítica avançada, Química dels compostos
orgànics, Química dels elements, Química inorgànica avançada, Química quàntica i espectroscòpia, Tècniques
científiques integrades I, Tècniques científiques integrades II, Tècniques científiques integrades III,
Termodinàmica bàsica, Termodinàmica química i estadística.
UPC (8):
Disseny i construcció de prototips electrònics, Energia comercial, Enginyeria de processos i de producte,
Estratègies avançades de processos de producte, Mecatrònica, Planificació i programació d'operacions de
processos químics, Simulació i control de processos, Sistemes avançats de tractament d'aigües residuals.
CIÈNCIES SOCIALS
Dret
UB (4):
Dret internacional econòmic, Dret de contractació, Organitzacions internacionals, Protecció internacional dels
drets humans.
UDG (28):
Argumentació jurídica, Contractes de consum, Delinqüència juvenil, Despesa pública i recursos per al seu
finançament, Dret administratiu II, Dret concursal, Dret constitucional. Drets i llibertats, Dret de família, Dret de
la responsabilitat civil, Dret de propietat i drets reals, Dret del medi ambient, Dret del treball I, Dret internacional
privat I, Dret mercantil II, Dret mercantil III, Dret romà, Dret tributari, Drets lingüístics, Drogues i dret penal,
Estasiologia. Estudi dels partits polítics, Institucions de la Unió Europea, Introducció a la ciència política,
Investigació del comportament electoral, Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades
sociopolítiques, Sancions administratives, Sinistralitat en el treball i riscos laborals, Sistema tributari espanyol I,
Teoria del dret.
UPF (2):
Contractes, Dret internacional públic.
CIÈNCIES SOCIALS
Educació Social
UB (9):
Acció Socioeducativa en el Món Escolar, Antropologia cultural, Comunicació Interpersonal i Social en l'Exercici
Professional, Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius, Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa, Drets
humans i marcs legals de l'educació social, Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur, Fonaments
Didàctics de l'Acció Socioeducativa, Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius.
UDG (12):
Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental, Aprenentatge a través de les tecnologies de la comunicació i
de la informació, Corrents teòrics i metodològics en educació social, Disseny de projectes i estratègies
bàsiques per a l'acció socioeducativa, Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat, La psicologia
com a eina per a la pràctica educativa, L'aprenentatge de l'estudiantat universitari 2, L'educador social i la seva
acció, Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius, Polítiques socials i legislació en
l'àmbit d'actuació de l'educació social, Programes i eines d'intervenció socioeducativa, Projectes artístics com a
recurs socioeducatiu.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Psicologia
UB (4):
Biologia del comportament, Etologia dels Primats, Percepció i atenció, Psicofisiologia Clínica.
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UDG (23):
Anàlisi de dades en psicologia I, Anàlisi de dades en psicologia II, Aprenentatge, motivació i emoció, Cognició i
llenguatge, Competències acadèmiques professionals integrades 1, Competències acadèmiques professionals
integrades 2, Competències acadèmiques professionals integrades 3, Competències acadèmiques
professionals integrades 4, Desenvolupament i cultura, Fonaments de psicologia, Fonaments de la
psicobiologia, Gestió i resolució de conflictes, Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol, Investigar la
subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa, Percepció, atenció, memòria i interacció, Personalitat i
context social, Psicologia clínica adults, Psicologia clínica infantil, Psicologia de l'educació, Psicologia dels
grups i les organitzacions, Psicometria i avaluació, Relacions interpersonals, Teoria de l'afecció i neurociència
de l'afectivitat.
UdL (2):
Psicologia de l'educació, Psicologia diferencial.
CIÈNCIES DE LA SALUT
Infermeria
UB (2):
Com la Prevenció Pot Influir en la Salut, Tècniques d'Entrevista en el Context de la Salut.
UDG (20):
Actuació en urgències i emergències, Anatomofisiologia, Atenció clínica de l'adult II, Atenció d'infermeria a la
persona sana, Atenció d'infermeria en salut mental, Bases conceptuals del coneixement infermer,
Bioestadística, epidemiologia i demografia, Ètica i legislació en l'atenció de infermeria, Farmacologia clínica i
terapèutica, Gestió en infermeria, Infermeria clínica de l'adult I, Infermeria clínica del vell, Infermeria comunitària
I, Nutrició, metabolisme i bioquímica, Practicum II, Practicum III, Sistemes d'informació i llenguatge científic,
Tècniques i procediments II, Tècniques i procediments III, Tècniques i procediments. Practicum I.
UdL (2):
Ecologia i determinants de la salut, Fisiopatologia.
ENGINYERIES
Enginyeria Informàtica
UB (1):
Direcció financera.
UDG (14):
Àlgebra, Càlcul, Lògica i matemàtica discreta, Metodologia i tecnologia de la programació I, Estructura i
tecnologia de computadors I, Física i electrònica, Metodologia i tecnologia de la programació II, Estructures de
dades i algorítmica, Projecte de programació, Sistemes digitals, Estadística, Base de dades, Estructura i
tecnologia de computadors II, Sistemes operatius.
UdL (2):
Algorítmica i complexitat, Programació II.
UPC (4):
Administració de sistemes operatius, Intel·ligència artificial, Lògica a al informàtica, Sistemes operatius
avançats.
UPF (12):
Comunicacions mòbils, Lògica computacional, Lògica digital i computadors, Processadors de llenguatge,
Processament de vídeo, Processament d'imatge, Protocols de Transmissió Multimèdia, Protocols i aplicacions
distribuïdes, Sistemes de codificació, veu i àudio, Sistemes de comunicació, Sistemes operatius, Xarxes i
serveis.
ENGINYERIES
Enginyeria Mecànica
UAB (4):
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Automatisme i mètodes de control industrial, Química, Resistència de materials, Sistemes electrònics.
UDG (26):
Càlcul de màquines, Càlcul de mecanismes, Control de sistemes mecànics, Elasticitat i resistència de
materials, Electrònica i control, Enginyeria de materials, Enginyeria fluïdomecànica, Enginyeria gràfica i disseny,
Enginyeria tèrmica, Estadística, Estructures, Expressió gràfica, Fonaments de ciència de materials, Fonaments
de física 1, Fonaments de física 2, Fonaments de matemàtiques 1, Fonaments de matemàtiques 2, Fonaments
de mecànica, Fonaments de química, Fonaments de resistència de materials, Informàtica, Processos de
fabricació 1, Processos de fabricació 2, Sistemes i màquines fluïdomecàniques, Tecnologies del medi ambient,
Termotècnica aplicada.
UPC (4):
Disseny i construcció de prototips electrònics, Enginyeria comercial, Introducció a la traducció tècnica,
Mecatrònica.
UPF (12):
Comunicacions de banda ampla, Laboratori de xarxes i serveis, Lògica digital i computadors, Networking and
service protocols, Processament de vídeo, Processament d'imatge, Radiocomunicacions, Simulació de xarxes i
sistemes, Sistemes de codificació, de veu i àudio, Sistemes de comunicació, Sistemes operatius, Xarxes i
serveis.
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Apèndix 2: Llistat d’hipervincles a les guies docents de les assignatures consultades

Àmbits

Humanitats

Ciències

Ciències
Socials

Ciències de
la Salut

Enginyeries

Graus

Universitats
UdL-1

Història
Humanitats (UPF)

UAB

Geografia i Ordenació del Territori
Geografia (UB)
Geografia i Ordenació del Territori i Gestió
del Medi Ambient (UDG)

UAB

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Alimentària (UPC)

UAB

UB

Química
Enginyeria Química (UPC)

UAB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)

Dret

UAB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)

Educació Social

UAB

UB

Psicologia

UAB

UB

Infermeria

UAB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)

UdL

Enginyeria Informàtica

UAB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)

UdL

Enginyeria Mecànica
Enginyeria Geològica (UB)
Enginyeria Telemàtica (UPF)

UAB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)

UdL

UB

UB

UDG (> Pla
d’Estudis)
UDG (> Pla
d’Estudis)

UPF
UdL-1

URV
UdL-2
UdL

UDG (> Pla
d’Estudis)
UDG (> Pla
d’Estudis)

URV

UdL-2

UPC
UPC

UdL

URV
UPF

URV

UdL

URV

UdL

URV
UPF

URV

UPC

UPF

URV

UPC

UPF

URV

