Pack Intercanvis lingüístics 2021-2022 1r semestre
alemany/anglès/italià/francès
Del 5 d’octubre de 2021 al 12 de gener de 2022
Hores totals del pack: 50 hores
Horari a convenir segons la disponibilitat de les persones que configuren la parella lingüística.
Lloc a convenir segons la disponibilitat de les persones que configuren la parella lingüística.
Servei de Llengües Modernes de la UdG
Descripció de l’activitat
L’intercanvi o tàndem lingüístic és una manera informal de practicar o millorar les llengües que ja se
saben o que s’estan aprenent en què dues persones que parlen idiomes diferents queden per practicar
l’una la llengua de l’altra.
Posem en contacte estudiants locals amb estudiants de mobilitat, professors visitats o doctorands
d’altres països, perquè pugueu conversar en les llengües que sabeu o estudieu. Això permet consolidar
la llengua oral i aprendre en un entorn diferent de l'aula, i alhora ofereix l’oportunitat de conèixer una
altra cultura i una altra manera de viure.
El programa és semestral, es convoca a l’inici de cada semestre, coincidint amb l’arribada dels
estudiants de mobilitat, i consisteix bàsicament a fer 35 hores d’intercanvi amb la parella assignada,
50% en una llengua i 50% en l’altra.
Més informació: https://www.udg.edu/ca/slm/Intercanvis-linguistics/Informacio-practica
Descripció de les tasques a realitzar per l’estudiant
− Assistir a la presentació inicial de l’activitat.
− Fer 35 hores d’intercanvi amb la parella assignada. El 50% del temps es dedica a practicar una
llengua i l’altre 50% a l’altra llengua.
− Si la parella d’intercanvi assignada vol obtenir els 2 crèdits, comprometre’s a ajudar-la a obtenirlos.
Per obtenir els 2 crèdits, a més de les tasques anteriors, cal fer el següent:
− Participar en tres de les activitats del semestre que s’ofereixen en el programa.
− Presentar la memòria de l’intercanvi al final del semestre, seguint el model proposat.
− Assistir a l'entrevista final amb la persona responsable del programa.
Participar en el programa implica:
− Ajudar la parella assignada a practicar el català i a adquirir més fluïdesa, i rebre aquest mateix
ajut.
− Fer conèixer millor a la parella assignada la cultura, les tradicions i l’estil de vida catalanes, i
conèixer també els del seu lloc d’origen.
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