
Tot el que volies saber sobre  
els estudiants nouvinguts i el català  
i mai no t’havies atrevit a preguntar



Alumnat internacional

Erasmus

Sicue-Sèneca

Districte únic

Estudiants xinesos

Alumnes de doctorat i de màster



En quina llengua els he de parlar?

Com els puc ajudar?

On poden aprendre català?

Tenen cursos de català gratuïts?





Qualsevol futur estudiant d’una universitat catalana pot 
començar a familiaritzar-se amb la llengua catalana entrant a la 
pàgina web Intercat (www.intercat.cat). Aquesta és una pàgina 
creada per les universitats catalanes i la Generalitat de Catalunya 
perquè els nouvinguts no només puguin aprendre català en línia 
des del seu país, sinó també perquè puguin conèixer tots els 
recursos lingüístics i d’acolliment lingüístic que les universitats 
catalanes els ofereixen.





A la universitat, el professorat i l’alumnat tenen dret a expressar-
se en la llengua oficial que prefereixin (Llei de política lingüística, 
art. 22.1). Per tant, tant la política lingüística de la URV com el marc 
legal emparen els professors que vulguin continuar utilitzant el 
català. La URV ofereix molts recursos formatius gratuïts perquè 
aquest alumnat entengui ràpidament el català. Un sistema per 
facilitar-ne l’adaptació és oferir-los bibliografia en una llengua 
que ells puguin entendre o aclarir-los els dubtes després de 
classe.   





La URV ofereix, a través del Servei Lingüístic, cursos de caràcter 
gratuït per a aquests alumnes: el programa Gràcies (un curs de 
supervivència que combina 10 hores de classe presencial amb 
10 hores de conversa amb un estudiant català), el programa 
On/Off (un curs d’intercomprensió per a parlants de llengües 
romàniques) i el Català Bàsic (cursos que s’ofereixen cada 
quadrimestre, tant presencials com per autoaprenentatge). A 
més, s’obsequia aquests estudiants amb una guia de conversa 
universitària bilingüe (català i la seva llengua), un diccionari visual 
i una guia cultural perquè tinguin una bona estada a Catalunya.





El Servei Lingüístic de la URV organitza per a tots els alumnes 
internacionals que aprenen català diverses activitats i visites 
culturals. Al setembre es fa una festa de benvinguda, i durant el 
curs acadèmic es duen a terme visites a Tarragona, Reus i altres 
ciutats catalanes. També se celebren festes com el Nadal o Sant 
Jordi.



www.urv.cat/dodellengues


