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PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ ANUAL DE CURSOS 

 

NOM DE L’ACTIVITAT:   Català A1 (nivell bàsic) 

1. Dades generals 

Curs inicial de català, organitzat per l’SLM juntament amb l’ORE (Oficina de Relacions Exteriors de la 
UdG), adreçat a estudiants Erasmus i personal de mobilitat que acaben d’arribar a la Universitat de 
Girona.  

El curs introductori sobre llengua i cultura catalanes pretén oferir als estudiants un primer contacte 

amb la llengua, utilitzant un enfocament pràctic i comunicatiu dissenyat per proporcionar vocabulari 

bàsic i estructures gramaticals. Al mateix temps, el curs té com a objectiu introduir els estudiants a la 

cultura i la societat catalana a través d'una breu ressenya de l'art, la història, la geografia, etc. de 

Catalunya. El curs està dissenyat per fer que la cultura catalana esdevingui viva per als estudiants, que 

s'espera que participin en viatges i visites culturals pel territori. 

 

El curs consta de 60 hores (25 h de classes de llengua + 5 h de classe de cultura (4 sessions) + 20 h 

d’activitats culturals (2 visites guiades per Barcelona i Girona) +15 h de treball per part de l’alumne.  

 
El curs atorga 3 crèdits de lliure elecció. L’alumnat que vulgui obtenir els crèdits s’ha de matricular al 
Curs Introductori de Llengua i Cultura Catalanes , amb el codi 3100RC0003 a la seva facultat i superar 
l’avaluació. 

Tant l’alumnat que assoleixi aquesta acció formativa com el que s’incorpori a la UdG una setmana 

després d’haver-la iniciada tindrà la possibilitat de continuar el curs virtualment a través de la 

plataforma Parla.cat amb modalitat lliure o tutoritzada (curs A2). 

 
 

 

2. Objectius 

Formulació d’objectius El propòsit principal de la Universitat de Girona d’organitzar 

aquest curs introductori és oferir un primer contacte amb la 

llengua i la cultura catalanes als estudiants de mobilitat. El 
programa està dissenyat per: 



1. Dotar als estudiants de les habilitats lingüístiques 

suficients per a la comunicació diària. 

2. Observar les necessitats específiques dels estudiants per 

entendre els textos escrits, les notes de classe i el vocabulari 

necessari per comunicar-se en l’àmbit personal, social i 

acadèmic a la Universitat. 

3. Facilitar la integració dels estudiants a la comunitat 

universitària i a la ciutat de Girona. 

4. Proporcionar una breu introducció a la cultura, els costums 

i la forma de vida a Catalunya per tal d'ampliar la comprensió 

dels estudiants sobre el país d'acollida. 
 

 

3. Continguts  

Habilitats   
Àrea 1. Comprensió oral 
L’aprenent ha de ser capaç d’entendre el significat global i la informació 
principal d’una sèrie de textos orals breus com anuncis, descripcions etc. 
sobre temes quotidians. 
Àrea 2. Comprensió escrita  
L’aprenent ha de ser capaç d’entendre el sentit general i les idees 
principals de textos breus no gaire complexos i de localitzar-hi la 
informació necessària per dur a terme una tasca. Els textos poden ser 
notes, anuncis, notícies, correus electrònics, etc. 
Àrea 3. Expressió escrita 
  
L’aprenent ha d’emplenar un formulari, redactar una postal o un correu 
electrònic adequat al nivell inicial de 40 a 50 paraules. 
Àrea 4. Comprensió escrita i expressió oral   
L’aprenent ha de respondre una breu entrevista (per exemple, donar 
informació personal o descriure alguna cosa).  
 

Temes El curs s’estructura en 7 itineraris: 
 

1. La ciutat de Girona  
2. Universitat: la UdG  
3. Sis museus  
4. Fires i flors  
5. Mèdia i xarxes  
6. Parla.cat 

 
Cadascun dels itineraris proposa un seguit d'activitats d'aprenentatge 
lingüístic de supervivència per als estudiants universitaris d'arreu del 
món que passen una temporada a la Universitat de Girona. 

 

https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-2.html
https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-2_5.html
https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-3.html
https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-4.html
https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-5.html
https://acollidawelcome.blogspot.com/p/itinerari-7.html


 

4. Metodologia 

Enfocament i organització 

de l’aprenentatge de 

l’apartat de llengua  

 

L’enfocament del curs és comunicatiu. S’hi treballen les 

diverses habilitats lingüístiques a partir d’un material didàctic 

de supervivència lingüística que consta de 7 itineraris i que 

tenen com a centre d’interès Girona i la UdG. A l’aula, a partir 

de les descobertes d'algunes peculiaritats de la ciutat i de la 

vida dels seus ciutadans, es vol introduir aquests estudiants a 

la comprensió oral i escrita de supervivència en català.  

Durant la sessió: 

1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures 

simples (vídeos) 

2. Comprensió lectora (viquipèdia, webs gironines...) 

3. Comprensió oral (documentals, reportatges, clips musicals, 

frases fetes...) 

4. Exercicis gramaticals (speakc@t) 

5. Expressió escrita (textos breus: presentació al tauler de 

l'aula, presentació cançó i explicació per què agrada, 

emplenar fitxes amb informació personal: biblioteca, SLM, 

servei esports, banc, hotel… ). 

Després de la sessió: 

6. Aprenentatge gramatical complementari (resum teòric i 

activitats autocorrectives) 

7. Nova tasca (tres preguntes) 

 

 

 

5. Avaluació i Certificació 

Sistema d’avaluació 80% d’assistència 
Test: 40 % 
Participació i actitud classes llengua: 10% 
Expressió oral a l'aula: 20%  
Participació i actitud classes cultura i excursions: 10 % 
3 Activitats obligatòries (presentació tauler, presentació grup 
o cançó tauler, descoberta de Girona) i deures: 20% 



 
L’SLM expedeix un certificat si l’aprenent ha superat el 
sistema d’avaluació i obté la nota d’APTE. A més atorga 3 
crèdits de lliure elecció si se supera el curs.  

 

 

6. Assistència 

És obligatori assistir al 80% de les sessions. 

7. Materials del curs  

Especifiqueu els 

materials 

Blog Benvinguts a la UdG: 

  https://acollidawelcome.blogspot.com/ 

 

 

8. Aprenentatge autònom 

Recursos Intercat, SpeakCat, Guies de conversa, Gràcies 

Parla.cat, Optimot, mudsdemots, 4cats IRL, itineraris 

DGPL 

 

 

 


