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Situació de partida 

Declaració de Bolònia.  

Moviment lliure d'estudiants i de 

docents. 

 

Creixent utilització de l'anglès en 

l‘educació superior  (Wächer & 

Malworn, 2008) 



Què passa quan s'ensenya i s'aprèn 

comptabilitat en anglès? 

 
 

1. La experiència del docent en 

ensenyar comptabilitat en anglès 

 
 

2. La experiència de l'estudiant en      

 aprendre comptabilitat en anglès 
 



Què passa quan s'ensenya i s'aprèn la 

comptabilitat en anglès? 
 

1. Canvia el procés d'ensenyar:  

enfocament, materials, dedicació, 

metodologies.. ? 
 

2. Canvia el procés d'aprenentatge:  

mètodes d'aprendre, de seguir les sessions, 

e-aprenentatge, dedicació..? 
 

Sabem molt poc o res dels efectes del canvi d'idioma, 

al anglès 



Alguns exemples del que s'ha fet fins ara? 
 

1. Vinke (1995) .  
 

Qüestionari a 131 docents de matèries d'enginyeria 

utilitzant el anglès i el holandès . 

 

No hi troben gaires diferències 

 

Es redueixen la redundància, l'expressivitat, la fluïdesa, 

la claredat i la precisió 

 

 

Els docents informen d'un augment  del temps de 

preparació. 

 



 

2. Klaassen (2001) 

 
Examina la relació entre la capacitat de fer-se 

entendre, les competències lingüístiques i 

l'enfocament pedagògic. 

 

Suggereix requeriments lingüístics mínims: 580 

TOEFL o el nivell C1. Per sota cal formació en idiomes 

 

Els estudiants consideren més importants les 

capacitats dels docents que les competències 

lingüístiques. 

 



3. Thogersen & Airey (2011) . 
 

Es basa en un treball previ en el que es suggereix que es 

parla més lentament en un segon idioma (Hicks, 2010, Airey 

2010). 

 

Fan una comparació entre docents que fan una mateixa 

assignatura en dos idiomes (anglès i danès).  

 

Els resultats diuen que la docència en anglès pren més 

temps (21,5%), el docent parla més a poc a poc (23%) i el 

professor fa frases més curtes ( 30%)  

 

El contingut és el mateix , i en anglès s'adopta un estil més 

formal. 



4.  Airey (2012) 

 
Analitza les diferències segons els professors, els idiomes  o les 

matèries docents. 

 

Respecte als professors. 

 

18 professors a universitats sueques que utilitzen l’anglès, i el suec 

en 8 disciplines diferents. 

Vídeo (10 mín.), entrevistes individuals (n=12) i comentaris on-line. 

 

Els professors parlen més poc a poc, fan més pauses i utilitzen 

frases més curtes. 

 

Altres aspectes: més preparació, menys detall, menys flexibilitat, 

menys fluïdesa, sense formació, sense correcció, amb poc temps 

de preparació 

 

No hi ha uniformitat en el temps, inclús poden ser més curts. 





Respecte als estudiants             Airey (2012) -3 

 
1. No hi ha diferències en el nivell de coneixements.   

 Correlacions negatives o desapareixen al cap d’un any  

 (en estudis previs i també en aquest)  

 

Estudi a 22 estudiants de dos universitats sueques, es filmen dues 

sessions (suec-anglès) i es fan entrevistes individuals (1,5h) 

 

Resultats. 

 - Els estudiants diuen que no hi ha diferències (suec o   

 anglès) en l’aprenentatge. 

 - Però quan la docència és en anglès: 

  1. Preguntes i responen menys qüestions 

  2. Tenen dificultats en prendre apunts i escoltar 

  3. Han de fer “treball extra” fora de les classes 

 

 Adopció de nous hàbits: pregunten després de les sessions, no 

prenen apunts, preparen més les classes (abans), prenen 

apunts mecànicament per poder escoltar. 



RECOMANACIONS                 (Airey, 2012) 
 

1. Explicar als estudiants les diferències quan la docència és en 

anglès 

 

2. Crear més oportunitats per poder fer preguntes i respondre 

durant  les sessions 

 

3. Deixar temps perquè els estudiants puguin fer preguntes al 

acabar les classes 

 

4. Demanar als estudiants que abans llegeixin els materials  i 

preparin les classes 

 

5. Donar apunts fets o seguir un llibre de text 

 

6. Introduir nous materials amb prudència 

 

7. Donar molt més suport i de diferents maneres 

8.  NO FER CLASSES MAGISTRALS  (Seminaris, grups de treball...) 



Què hem fet?  

 

•Estudi dels efectes de la docència en                     

anglès als professors - docents. 

   

•Estudi dels efectes de rebre docència en 

anglès de matèries de comptabilitat a  

estudiants de grau. 

 

•Estudi comparatiu dels efectes en dues 

universitats catalanes i escola de negocis. 

   



Què hem fet?  

 

1. Professors - Docents. 

  a. Quin fa o ha fet docència en anglès 

  b. A quines matèries  

  c. Quins canvis s’han fet  

  c. Grau de satisfacció  

 

2. Estudiants 

  a. Estudis 

  b. Obligatorietat, voluntaris, no triat 

  c. Canvis que ha significat 

  d. Grau de satisfacció 

  



Com ho hem fet?  

 

e-enquesta a : 
 

1. Professors - Docents (APC, 124, n= 25) 

 
 

2. Estudiants (UPF) 

  
 a. docència en anglès  

  (obligatori i voluntari en anglès, n=68 )     

 b. docència en català ( n= 49) 

 

 



Enquesta a professors 

A quin tipus de centre 

docent has fet docència 

en anglès? 

Si és a una universitat, 

podrias dir quina? 



Enquesta a professors 

What is your English level? 

Advanced (CAE) B2.2 o similar 5 20% 

Proficiency (CPE) C2.2 o similar 4 16% 

no tinc cap títol oficial 12 48% 

he viscut més de dos anys en un país anglosaxó 2 8% 

sóc nadiu, nadiua 0 0% 

altres 2 8% 



Enquesta a professors 

En quines matèries has fet docència en anglès? 

En quin nivell educatiu? 

Comptabilitat Financera 14 56% 

Comptabilitat de Costos 8 32% 

Anàlisi d'Estats Comptables /Financers 8 32% 

Consolidació d'Estats Comptables 1 4% 

Auditoria 0 0% 

Comptabilitat de Societats 1 4% 

Other 7 28% 



Enquesta a professors 

Quantes vegades has 

fet docència en anglès? 

Quin el nombre promig 

d’hores de classe que has 

fet en un curs?? 

menys de 40 hores 10 40% 

entre 40 i 80 hores 11 44% 

més de 80 hores 4 16% 



Enquesta a professors 

Quantes hores de preparació 

has dedicat a preparar el 

curs? 

fins a 100 hores 14 56% 

entre 100 i 200 hores 8 32% 

més de 200 hores 3 12% 

Has hagut de replantejar en 

canviar l’idioma de docència? 

Sí, totalment 4 16% 

Sí, només alguns temes 10 40% 

Canvis poc significatius 10 40% 

Només he traduit els 

continguts 
1 4% 

Els canvis fets han donat un enfocament més 

internacional/europeu? 

Sí, he donat un enfocament internacional de la matèria 8 32% 

Només he donat un enfocament internacional/europeu en alguns 

del temes. 
4 16% 

No, el mateix contingut 13 52% 



Enquesta a professors 

Comparant docència en català amb docència en anglès... 

El nivell de fluidesa en anglès fa més difícil les explicacions 20 80% 

Has de preparar molt més les classes en anglès que en català 17 68% 

Preparo molts més exemples/exercicis per il·lustrar les explicacions 8 32% 

Ets més concís/a en fer docència en anglès, les classes són més curtes 5 20% 

Preparo les classes molt més dinàmiques i més participatives 5 20% 

Les classes són sempre magistrals, amb un guió fet que procuro no 

canviar 

2 8% 

Other 2 8% 

Creus que els estudiants tenen 

el nivell d'anglès necessari? 

Creus que els estudiants 

han après el temari previst? 



Enquesta a professors 

Tens previst seguir fent docència en anglès? 

No, no s'oferiràn més cursos en anglés 1 4% 

No, no m'ha agradat l'experiència 0 0% 

No, és un esforç massa gran 2 8% 

Sí, m'ha agradat molt l'experiència 7 28% 

Sí, cada vegada em sento més còmode/a 10 40% 

Sí, per altres motius 4 16% 

No, per altres motius 1 4% 

Other 4 16% 



Enquesta a professors Desavantatges expressades 

La capacitat de fluïdesa disminueix, encara que els conceptes adquirits pels alumnes considero que finalment han 

estat els mateixos que en català. 

Menys fluidesa en l'explicació de experiencies del mon real. 

Les dificultats en expressar-se en anglès fa molt més difícil de fer les classes. 

Falta rodatge, però això s'arregla amb el temps. 

Si el coneixement dels alumnes es just, els diàlegs es fan pesats. 

La dificultat en l'expressió per les limitacions de vocabulari, no puc possar tants exemples 

La dificultat en la preparació de materials la primera vegada i, sobretot, . 

Doncs que et cal tenir un bagatge en la terminologia comptable en anglès, i tenir un bon nivell. 

Menys participació dels alumnes. 

Els estudiants els costa més fer el seguiment de l'assignatura 

Els estudiants universitaris cada vegada estan més disposats a acceptar docència en anglès, fins i tot ho prefereixen. 

Els estudiants els hi agrada tenir un punt de vista més internacional de les matèries. 

 I a cada universitat t'ho haurien de tenir en compte i comptar-te més crèdits de docència, ja que requereix molt més 

esforç la preparació. 



Enquesta a professors 

Com valores la experiència de fer docència en anglès? 

Molt bona, ho faré tantes vegades com sigui possible 15 60% 

Molt bona, però no cal repetir-la 0 0% 

Bona, repetiré sempre que sigui possible 4 16% 

Bona, però no repetiré 2 8% 

Dolenta, però ho seguiré intentant 1 4% 

Dolenta, no ho repetiré 0 0% 

Molt dolenta, mai més 0 0% 

Other 4 16% 

Quin és el grau de 

satisfacció global de fer 

docència en anglès? 



Enquesta a alumnes: docència en anglès  

ADE 20 29% 

Economics 7 10% 

Empresarials - Management 21 31% 

IBE 20 29% 

Total 68 

It was compulsory in my degree 25 37% 

I wanted to improve my English level 16 24% 

I expect to work on an international company in the future 9 13% 

It was an interesting option 6 9% 

I wanted to learn English Accounting terms and procedures 6 9% 

I expected to learn Accounting in an International perspective 6 9% 

Why have you chosen English as the language to learn Accounting? 



Enquesta a alumnes: docència en anglès 

Did Accounting in English 

mean a great effort to you? 

If you have the opportunity to choose again an English 

Accounting subject, would you do it? 

Yes, I would 30 44% 
It depends on the teacher assigned 18 26% 
It depends on the Accounting subject (Cost Accounting, Audit...) 10 15% 
It is not an option for me, English is always the option 4 6% 
No, I never would do it again 3 4% 
Yes, in case I have improved my English level 2 3% 
Other 1 1% 

low effort big effort 

What is your English level? 



Enquesta a alumnes: docència en anglès 

What is your opinion about the 

English materials that you used 

during this year in this subject? 

exercises 

bibliography 

exercises 

bibliography 

Which materials 

should be improved for 

the next year? 

Which materials 

should be increased for 

the next year? 

exercises 

bibliography 



Enquesta a alumnes: docència en anglès 

slides 

other material 

slides 

other material 

What is your opinion about the 

English materials that you used 

during this year in this subject? 

Which materials 

should be improved for 

the next year? 

Which materials 

should be increased for 

the next year? 

slides 

other material 



Enquesta a alumnes: docència en anglès  

textbooks textbooks 

ebook ebook 

What is your opinion about the 

English materials that you used 

during this year in this subject? 

Which materials 

should be improved for 

the next year? 

Which materials 

should be increased for 

the next year? 

textbooks 

ebook 



Enquesta a alumnes: Docència en anglès 

  
What do you think should be improved to help this learning process? 

Improve teachers' English level 29 43% 
Quality of the Plenary sessions (lecturers) 9 13% 
More practical activities 9 13% 
Quality of the Seminar sessions 6 9% 
Quality of the materials 5 7% 
Activities to be done in the sessions 3 4% 
Higher quantity of homework 3 4% 
Higher quality of the homework 2 3% 
More theoretical explanations 1 1% 
Other 1 1% 

Do you think the focus of the subject 

should have a wider 

International/European perspective? 

desagree agree 

Docència en anglès 



Enquesta a alumnes: docència en anglès 

What is your level of satisfaction of the learning experience of 

Accounting in English? 

low level high level 

1 -  low level 8 12% 

2 11 16% 

3 23 34% 

4 20 29% 

5 -  high level 6 9% 



CONCLUSIONS               (Alemany &Osés  2013) 

 

Professors - Docents 
 

 

Nivell de coneixement de l’anglès : nivell mínim d’Advanced (36%) o quasi la meitat sense 

títol. Consideren que els estudiants tenen un bon nivell d’anglès 

 

11 dels 25 enquestats han fet docència en anglès 5 cops o més 

 

Només 3 docents han dedicat més de 200  hores en la preparació, i  més de la meitat  

menys de 100 hores 

 

Una gran majoria declara haver fet canvis però la meitat afirma mantenir el mateix 

contingut sobre un terç que ha fet un enfocament més internacional. 

 

El 80 % troba més difícil fer les explicacions en anglès i només una minoria fa classes 

magistrals amb un guió que procura no canviar . 

 

No hi ha cap docent que no repeteixi perquè no li hagi agradat l’experiència i quasi la 

meitat afirma que repetirà perquè cada vegada s’hi troba més còmode.  

 

Un 60 % afirma que l’experiència ha estat molt bona i que té previst repetir-la 

 

El nivell de satisfacció és alt  i/o molt alt  



CONCLUSIONS               (Alemany & Osés 2013) 

 

Estudiants. Docència en anglès 
 

Trien docència en anglès per millorar el seu nivell d’anglès  o per expectatives de trobar 

feina en empreses internacionals .  

 

La meitat té un nivell de coneixement de l’anglès entre  el First Certificate  i l’Advanced . 

Només un 6% tenen el Proficiency 

 

El 35 % opina que ha representat un gran esforç i per la meitat un esforç mitjà. 

 

Més de la meitat  està d’acord o molt d’acord en donar un enfocament més internacional a 

la matèria. Només un 20 % està en desacord o molt desacord. 

 

Quasi la meitat opina que el nivell d’anglès dels docents és l’aspecte més important a 

millorar,  altres aspectes a millorar són: fer més activitats pràctiques i millorar la qualitat de 

les sessions plenàries. 

 

Quasi la meitat  tornaria a triar fer docència en anglès. Un  terç dependria del docent 

assignat i un 15 % de la matèria/ assignatura.  

 

El nivell de satisfacció està entre alt i molt alt per una majoria dels enquestats 

 


