
 
 

XIII Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic 

Què és 
El Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic ofereix formació en acollida d'estudiants de 
mobilitat i gestió del multilingüisme. 

A qui s’adreça 
S'adreça a tot l'alumnat de la UAB, amb independència dels estudis de cadascú, i no cal ser 
voluntari per a participar-hi. És un curs obert a qualsevol persona matriculada a la 
Universitat. 

Durada 
25 hores: consta de dues sessions presencials (8 hores) i de feina autònoma (16 hores) 
mitjançant un bloc de continguts a través del campus virtual (dins del programa 
Argumenta) i d’una memòria final.  
 
Programa de les sessions presencials 
— Inauguració de la XIII edició del Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic. 
— Introducció al voluntariat. 
— L’acollida lingüística dels participants en programes d’intercanvi universitari. 
— Acollida d’estudiants de mobilitat a la UAB (accions, recursos, materials, etc.) 
— La percepció dels estudiants de mobilitat del nostre entorn cultural i lingüístic. 
— Dinamitzant la llengua: l’experiència del programa Voluntariat per la llengua. 
 
Continguts de la unitat 17 (Acollida lingüística) del programa Argumenta 
Argumenta és un recurs creat per a l'autoaprenentatge en virtualitat, elaborat amb criteris 
pedagògics, tècnics, funcionals i gràfics, i s'ofereix per mitjà del campus virtual. 

 
La unitat 17, Acollida lingüística: vull ajudar un estudiant de mobilitat, consta de tres blocs: 
1) Reflexió sociolingüística; 2) Recursos lingüístics; 3) Recursos culturals. Cadascun dels 
blocs conté activitats d’aprenentatge i activitats d’avaluació. 
 
Memòria final 
La memòria final constarà d’un treball sobre algun dels temes que es presenten a 
continuació:  
— Elaborar una campanya de dinamització lingüística per a fomentar el coneixement i l’ús 
del català a la UAB. 
— Elaborar un text informatiu per a estudiants de mobilitat sobre la situació 
sociolingüística a Catalunya, en general, i a l’àmbit universitari en particular.  
— Explicar una experiència que hàgiu viscut en relació amb el canvi de llengua i fer-ne una 
anàlisi: en quines circumstàncies s’ha produït, per què, etc.   
— Elaborar una campanya de dinamització lingüística per promoure el coneixement mutu 
de les llengües i cultures que coexisteixen al campus. 
— Fer una descripció de l’ús del català en un àmbit de la societat (mitjans de comunicació, 
justícia, cinema, etc.) i elaborar una proposta concreta d’actuació amb la finalitat de 
modificar la situació actual. 



Calendari de classes 
Els dijous 10 i 17 de desembre de 2009, de 10 a 14 hores. El bloc de continguts virtuals es 
pot fer amb flexibilitat després de les sessions presencials. 
 
Crèdits 
El curs està reconegut amb 1 crèdit ECTS. Per a obtenir-lo, cal assistir a les sessions i 
superar el treball (activitats i memòria final). 
 
Matriculació 
Al Servei de Llengües de la UAB (edifici M1 —mapa—, al costat de la Facultat de 
Medicina).  
 
A la secretaria haureu d’omplir el full de sol·licitud de matrícula i us donaran un abonaré 
per pagar al banc/caixa l’import de la matrícula (26 euros). 
 
Teniu temps de matricular-vos fins el dilluns 30 de novembre.  
 
Més informació 
Info.idiomes@uab.cat 
93 581 13 25 
 


