
 

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’aplicació de l’exigència del nivell B2 d’una tercera llengua 
als estudiants universitaris de grau de les universitats catalanes i l’establiment 
de l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua en el Suplement Europeu al 
Títol (SET)  

 
L’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, estableix que els estudiants que iniciïn els estudis 
universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors 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 amb un nivell equivalent al B2 
del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. 
 
El mateix article indica les vies mitjançant les quals es pot obtenir l’acreditació del 
coneixement d’una llengua estrangera, i especifica que el departament competent en 
matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar 
pel desenvolupament del procés. En aquest sentit, s’han impulsat diverses iniciatives 
per afavorir i facilitar l’assoliment de l’objectiu establert en la Llei, entre les quals 
destaca l’Acord sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la 
competència en llengües estrangeres (de 24 d’abril de 2015, modificat posteriorment 
per l’Acord de 14 de desembre de 2016) i la creació del Programa de diagnòstic, 
promoció i incentivació de terceres llengües per aconseguir uns nivells més alts de 
coneixement d’una tercera llengua, Parla3, aprovat el 25 de setembre de 2014. 
 
Dins el marc del Programa Parla3, les universitats catalanes, amb el suport de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca, han ofert la realització de proves diagnòstiques 
adreçades als estudiants de nou accés per saber el seu nivell de coneixements d’una 
tercera llengua, i han posat a disposició d’aquests estudiants una oferta formativa que 
els permeti assolir el nivell B2 en finalitzar els estudis de grau i també proves 
d’acreditació del coneixement d’una tercera llengua, actuacions per a les quals s’ha 
comptat amb convocatòries anuals d’ajuts de l’AGAUR per promoure la formació i 
l’acreditació de les terceres llengües. 
 
A la Comissió de Política Lingüística del passat 19 d’abril es presentaren els resultats 
de les segones proves de nivell de coneixements d’idiomes adreçades, en aquest cas, 
als alumnes de tercer curs de grau de les universitats catalanes, amb l’objectiu de fer 
una diagnosi de la situació actual del coneixement d’idiomes per part dels estudiants 
que van iniciar els seus estudis  de grau el curs 2014-15, i que per tant ja haurien 
d’acreditar el nivell B2 en acabar els estudis.  
 
Els resultats d’aquestes proves de nivell, que són similars, amb una lleugera millora, 
als obtinguts en les proves diagnòstiques realitzades fa dos anys als alumnes de 
primer curs de grau, es van debatre àmpliament en la sessió de la Comissió de Política 
Lingüística del CIC esmentada anteriorment. S’hi va constatar que, tot i el progrés que 
s’ha produït en els darrers anys en el coneixement d’idiomes per part dels estudiants 
universitaris de grau, i les millores aconseguides en aquest àmbit, encara hi ha un 
percentatge important d’estudiants amb uns coneixements d’idiomes insuficients per 
poder arribar al final dels seus estudis amb un nivell equivalent al B2. Hi va haver un 
consens generalitzat entre els representants de les universitats sobre la necessitat de 
disposar de més temps per tal de poder assolir l’objectiu fixat per la Llei 2/2014, i 
també sobre la conveniència d’establir mecanismes de compensació per als estudiants 
que ja han fet l’esforç d’obtenir l’acreditació del nivell B2.  
 



 

Atès  que correspon a la Junta del CIC vetllar pel desenvolupament del procés 
d’acreditació del coneixement de terceres llengües per part dels estudiants 
universitaris de grau, i a proposta de la Comissió de Política Lingüística, la Junta del 
CIC adopta l’Acord següent: 
 
Acord 
 
Primer. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya una sol·licitud de modificació de 
l’article 211 de la Llei 2/2014, que estableixi una moratòria o ajornament durant 4 anys 
de l’entrada en vigor de l’exigència de l’acreditació del nivell B2 per als estudiants 
universitaris de grau, amb la finalitat d’evitar perjudicis a aquests estudiants i alhora  
facilitar i fer més viable l’assoliment de l’objectiu fixat. 
 
Segon. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya considera necessari atorgar 
un reconeixement als alumnes que s’han esforçat per acreditar el coneixement d’una 
tercera llengua amb un nivell equivalent al B2 abans de finalitzar els seus estudis de 
grau durant els anys de la moratòria. Aquest reconeixement es materialitzarà a través 
de la incorporació en el Suplement Europeu al Títol (SET) l’especificació de les 
assignatures cursades o els certificats presentats que justifiquen l’assoliment del nivell 
B2 d’una tercera llengua.  

              


