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3 

 

1. Introducció 
 

El passat dia 1 de desembre dins el marc del Fòrum Vives i organitzada per la Xarxa Vives  i la 
Comissió Interuniversitària en Llengua Catalana (CIFOLC), va tenir lloc la Jornada de formació 
de formadors sobre les experiències dels cursos intensius de llengua Erasmus (EILC). 

 

La Jornada va començar amb la benvinguda per part de la Universitat de Barcelona, a càrrec de 
la Dra. Esther Beràstegui, delegada del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, que va 
destacar la feina de la Xarxa Vives, de la Universitat de Barcelona i de la CIFOLC en el camp de 
la responsabilitat social i la normalització de la situació del català.  

 

A continuació la Sra. Conxa Planas,  cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, 
va donar les dades dels cursos EILC, que en el període 2010-11 van ser de 10 cursos per passar 
a ser 17 cursos durant el 2011-12. També va destacar la gestió centralitzada de la Xarxa Vives 
per a la present convocatòria, la creació d’un web propi per als estudiants Erasmus amb tota la 
informació sobre els cursos EILC i la regió Vives. Gràcies a la gestió de la Xarxa Vives, molts 
estudiants que en un primer moment van quedar fora dels cursos, hi van poder accedir. 

 

Per acabar, la Sra. Imma Sánchez, directora del Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de 
Catalunya i de la Secretaria Tècnica de la CIFOLC, va fer una presentació breu de la trajectòria 
de la comissió i de les tasques que desenvolupa en l’ensenyament i certificació de la llengua 
catalana dins l’àmbit universitari. 
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2. Aprenentatge de llengües en el marc de les polítiques europees: 
propostes, estratègies i perspectives de futur 

 
Rubén Trenzano. Universitat de València (UV)  

 

La primera presentació de la Jornada va anar a càrrec de Rubén Trenzano, cap de l’Àrea de 
Formació del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Rubén Trenzano va 
parlar de l’aprenentatge de llengües en el marc de les polítiques europees i de les propostes, 
estratègies i perspectives de futur.  Per a Trenzano, les polítiques de la Comissió Europea 
generen oportunitats per a la llengua catalana. La seva ponència es va centrar en dos moments 
concrets de les polítiques de la Comissió: l’Estratègia de Lisboa durant el període 2000-2010 i 
l’Estratègia 2020 durant el període 2010-2020. Va presentar els reptes i els riscos que ens 
plantegen aquestes dues estratègies en forma de DAFO. 

 

Pel que fa a l’Estratègia de Lisboa cal destacar l’impuls d’un multilingüisme actiu per a Europa i 
un compromís conjunt per al diàleg intercultural i la cohesió social. El 2005 sorgeix una nova 
estratègia marc per al multilingüisme que consisteix en un compromís per al foment de 
l’aprenentatge d’idiomes, afavorir una economia multilingüe sana, l’accés a la informació de la 
UE en cadascuna de les seves llengües, la creació de càtedres de multilingüisme i xarxes de les 
càtedres de multilingüisme, sent actualment la UOC l’única universitat que ha creat una càtedra 
de multilingüisme en l’àmbit de les universitats catalanes. A la vegada la Comissió Europea 
adverteix a les universitats sobre el fet de donar més importància a l’anglès en detriment de 
l’aprenentatge d’altres llengües. A les universitats convindria impulsar el coneixement de dos 
idiomes, la millora dels coneixements lingüístics, el saber com aprendre una altra llengua en cas 
de necessitar-la i l’adquisició d’experiència treballant i aprenent en altres països. A més, des de 
la Comissió també es vol reforçar la formació de tot el professorat de llengües i de tot el 
personal que participa en la docència lingüística, a banda d’impulsar el domini d’una o dues 
llengües a part de la llengua materna. 

 

L’any 2007 es constitueix un grup d’intel�lectuals a favor del diàleg intercultural encapçalat per 
Amin Maalouf que presenten al 2008 una proposta on ens parla de l’estratègia 1(2)+2, és a dir 
el domini d’una o dues llengües maternes o nacionals (en el nostre cas serien el català i el 
castellà), més el domini de dues altres llengües, una d’elles seria una llengua de comunicació 
internacional (actualment l’anglès) i una llengua personal adoptiva que el parlant decideix 
aprendre d’acord amb les seves motivacions personals. 

 

Respecte a l’Estratègia 2020, cal tenir en compte que la crisi ha fet trontollar els fonaments de 
la UE i que ara cal una actuació col�lectiva dirigida al creixement intel�ligent, sostenible i 
integrador. D’aquests tres tipus de creixements, el primer i el segon: intel�ligent i integrador, 
són els que concerneixen directament a les universitats i a l’aprenentatge de llengües. Cada cop 
té més presència i més força el diàleg intercultural en l’aprenentatge de llengües. L’Estratègia 
2020 i més concretament el “Marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de 
l’educació i formació «ET2020»” aposta per un programa d’aprenentatge personal i per al 
foment de l’educació i de la formació amb el programa d’aprenentatge permanent, és a dir 
fomentar l’aprenentatge per a tota la vida. Aquest enfocament facilitarà la creació de polítiques 
lingüístiques òptimes per a la llengua catalana. D’aquesta estratègia es poden destacar tres 
iniciatives: mobilitat, ocupabilitat i llengües. Pel que fa a l’ocupabilitat, això significa noves 
qualificacions i nous llocs de treball i és aquí on les llengües hi tenen un paper molt important 
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que es tradueix en estratègies d’aprenentatge permanent i en millorar la competència 
lingüística per a trobar feina. 

 

Dins de l’Estratègia 2020, el Ministerio d’Educación promou la iniciativa Universidad 2015 on 
podem destacar entre d’altres la iniciativa universidad.es per a internacionalitzar les universitats 
espanyoles, potenciar els màsters impartits en anglès, impulsar el Programa Integral de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras i garantir un 40% de titulats joves a partir de 2020. Pel que 
fa a potenciar els màsters impartits en anglès i bonificar al professorat que els imparteixi, s’ha 
d’anar amb compte perquè això pot suposar un “risc” per a l’ús del català a les universitats. La 
Xarxa Vives ha participat en la primera fase del “Programa integral de aprendizaje de lenguas 
extranjeras”. Aquest programa contempla diferents línies de treball: acord amb les comunitats 
autònomes per a establir bases comunes en l’ensenyament plurilingüe; participació en el 
Surveylang (http://www.surveylang.org/es/index.html), l’enquesta europea de competències 
lingüístiques; participació en els cursos EILC. Les universitats catalanes han participat en els 
cursos EILC tant en l’edició 2010-2011 com en la 2011-2012, utilitzant per primer cop en 
aquesta darrera convocatòria l’e-PEL (Portfolio Europeu de les Llengües electrònic). Entre els 
projectes de futur, s’està pensant en introduir l’Europass a la propera edició dels cursos EILC, a 
més de seguir utilitzant l’e-PEL amb les millores proposades a partir de la primera experiència. 

 

Rubén Trenzano va cloure la ponència convidant totes les universitats de la Xarxa Vives i 
concretament els serveis lingüístics universitaris perquè en un futur participin del Programa 
d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea. Convindria que en la propera edició de 
presentació de projectes, la Xarxa Vives hi participés amb un projecte al voltant de llengües i 
universitats. 
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3. La competència intercultural dels estudiants nouvinguts 

Enric Serra. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 

La segona presentació de la Jornada va anar a càrrec d’Enric Serra, responsable de Formació i 
Autoaprenentatge del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va 
parlar sobre la competència intercultural en els estudiants universitaris nouvinguts. Va definir 
aquesta competència com “el conjunt de coneixements, destreses, actituds i comportaments 
que permeten a un parlant reconèixer, entendre, comprendre, interpretar i acceptar altres 
aneres d’entendre la vida”, i va destacar-ne la seva importància en les societats actuals 
multiculturals. A continuació, va parlar de l’espai que representa l’ensenyament i aprenentatge 
de llengües per a fomentar aquesta competència. Va assenyalar també el baix nivell de 
competència intercultural dels estudiants universitaris quant a coneixements, habilitats i 
actituds.  

Seguidament va repassar l’evolució del treball relacionat amb la competència intercultural a les 
universitats catalanes i va destacar l’esforç fet pels serveis lingüístics aquests darrers anys amb 
cursos, activitats i recursos. Serra va defensar el pas d’un treball que anys enrere tendia a ser 
monològic (d’identitat a identitat) a un foment dialògic que té en compte les identitats múltiples 
dels alumnes nouvinguts.  

Quant a la seva valoració de l’e-PEL de l’OAPEE va assenyalar-ne les mancances relacionades 
amb el tractament de la competència intercultural i va suggerir algunes línies de treball, que 
passen per ampliar la comprensibilitat de la informació que arriba als aprenents, per un major 
foment de la reflexió i també per l’estímul de l’autovaloració de la competència. Dins aquests 
paràmetres va apuntar tres línies de treball: una que ens emplaça a recuperar els portfolio de la 
competència intercultural ja existents, una altra basada en la focalització en una experiència 
intercultural més que no en la producció per part de l'aprenent d’un registre exhaustiu 
d’experiències, i una tercera línia focalitzada en la sensibilització lúdica a l’entorn d’aquesta 
competència. En aquesta darrera línia va presentar el Test d’Obertura Intercultural 
(http://wuster.uab.cat/_uabinterculturalitat_/) que ha elaborat la UAB (amb el suport de la URV 
i el finançament de la Generalitat). 

E. Serra, "Eixamplar els codis culturals", dins *Aprendre llengües* (apunt 730). 

http://enricserrabloc.blogspot.com/2011/12/730-eixamplar-els-codis-culturals.html 
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4. Experiència cursos EILC de les universitats de Galícia, valencianes, 
de les Illes Balears i de Catalunya 

 

Experiència de les universitats de Galícia 

Cristina Rodríguez. Universitat de Vigo (UVigo) 

Cristina Rodríguez, tècnica superior de Normalització Lingüística de la Universitat de Vigo, va 
obrir les presentacions de les experiències dels cursos EILC a les diferents universitats de 
l’Estat.   

A la Universitat de Vigo es van inscriure 48 alumnes al curs i 22 van finalitzar-lo. Aquesta biaix 
va ser degut a una mala planificació de les dates. El curs va combinar 3 hores de classe diàries 
de continguts teòrics (sociolingüista, gramàtica i expressió oral) i activitats més lúdiques, que 
van servir per a reforçar el propòsit d’aprendre gallec. També en aquesta línia va ser important 
la introducció de la xarxa social Facebook, ja que la universitat va ser l’únic espai on l’alumnat 
va poder fer una immersió lingüística total durant la seva estada. Rodríguez va lamentar la poca 
presència del gallec als carrers d’algunes ciutats, com Vigo, i el poc prestigi de la llengua 
gallega en el propi territori.  Entre les activitats didàctiques de caire més lúdic es van visionar 
pel�lícules relacionades amb la cultura gallega i es van fer visites guiades a diferents punts del 
territori (Vigo, les illes Cíes, Baiona, Santiago de Compostel�la, etc.). Totes aquestes activitats 
van servir per acostar l’alumnat a la història, la llengua, l’art i les tradicions gallegues. A més, es 
van entregar materials (guies) als estudiants. 

Cristina Rodríguez va valorar molt positivament l’experiència per la bona resposta de l’alumnat i 
perquè considera que, en general, va ser molt enriquidora per a la universitat. 

 

 

Experiència de les universitats del País Valencià 

Rubén Trenzano. Universitat de València (UV) 

La primera ponència sobre l’experiència dels cursos ELIC a les universitats valencianes va ser de 
Rubén Trenzano, cap de l’Àrea de Formació del Servei de Política Lingüística de la Universitat de 
València. 

El curs, el quart que es feia en aquest centre, es van estructurar en 12/15 sessions de 4 o 5 
hores cadascuna. Les 80 hores es van dividir de la següent manera: 60 hores de classes 
teòriques i pràctiques, 10 hores de grups de conversa, 10 hores als centres d’autoaprenentatge 
i un nombre d’hores voluntàries dedicades a tallers i altres activitats. Es van fer sortides que 
van permetre als alumnes conèixer de més a prop la cultura valenciana. Es va treballar amb 
material dissenyat exclusivament per la Universitat de València, amb les guies de conversa 
universitària editades per la UB i amb les fitxes del Portfolio europeu de les llengües de la xarxa 
Cercles, traduït al català per Acles. 

Segons Trenzano, l’experiència va tornar a ser molt gratificant en tots els sentits i l’ús del 
portfolio e-PEL també va ser molt positiu. 

 

 

Héctor Gonzàlvez. Universitat d’Alacant (UA)  

Héctor Gonzàlvez, coordinador de l’Àrea de Formació del Servei de Promoció del Valencià a la 
Universitat d’Alacant, va presentar l’experiència del curs EILC en aquesta universitat. Gonzàlvez 
va començar valorant molt positivament les modificacions que s’havien fet respecte de l’any 
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anterior: el suport de benvinguda que es va donar als estudiants, la creació d’un grup de 
Facebook, el canvi de l’horari de les classes, el pas progressiu de la llengua vehicular de l’anglès 
al català i la incorporació de l’aspecte cultural (sortides fora de la universitat, jocs, etc.).  
Contràriament, no van funcionar ni el canvi de material ni les activitats en línia. 

Un dels problemes amb què es van trobar a la Universitat d’Alacant va ser que, igual que a 
Galícia, la llengua de l’entorn dels estudiants, fora de la universitat, no era el valencià, i dins de 
l’aula es comunicaven en anglès. A més, es va haver de competir amb altres activitats lúdiques. 

Pel que fa a l’e-PEL, Gonzàlvez va destacar que, malgrat que els alumnes no el coneixien 
(tampoc altres eines com l’Europass) el seu ús va permetre a alumnes i professors reflexionar 
sobre els seus coneixements lingüístics, i veure de manera molt ràpida la millora de les seves 
competències lingüístiques. Tanmateix, alguns estudiants van considerar que el nivell d’anglès 
de l’aplicació no estava a l’alçada i que el portfolio era massa poc intuïtiu. La conclusió a què es 
va arribar al finalitzar el curs va ser que el prototip té diferents mancances i que cal incorporar-
hi millores lingüístiques, tècniques i pedagògiques. 

El 100 % de l’alumnat va superar el curs.  

 

 

Francisca Latorre. Universitat de les Illes Balears (UIB) 

Francisca Latorre, tècnica del Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic de la Universitats de 
les Illes Balears, va presentar les actuacions prèvies a l’inici del curs: es van repartir guies al 
professorat i a l’alumnat, es va crear un bloc (http://eilcuib.wordpress.com) i es va organitzar 
una jornada d’acollida, on es va fer una breu introducció cultural i es va lliurar el material de 
treball a l’alumnat.  

El curs es va organitzar en 11 sessions de 7 hores cadascuna on es van combinar continguts 
gramaticals i activitats lúdiques. A les classes de llengua es va fer servir el manual Veus 1 i es 
va treballar amb el llibre Palma llegendària, editat per la UIB. A més, es van fer 3 sortides 
culturals. Donada la procedència de l’alumnat, les llengües vehiculars del curs van ser l’anglès i 
l’alemany.  

En la seva valoració de l’e-PEL, Latorre va destacar el desconeixement general de l’eina per part 
dels alumnes abans de començar el curs i el seu ús només dins de l’aula, mai fora, a causa dels 
horaris i el poc temps de què disposava l’alumnat després de les classes.  

La valoració general del curs, tant per part del professorat com de l’alumnat, va ser molt 
positiva; tanmateix, els estudiants van considerar que el curs era massa intensiu. El que es va 
valorar més positivament van ser les sortides culturals. El professorat del curs, format per 4 
persones, va considerar que la planificació i la dosificació de les sessions havia estat molt bona i 
també va valorar molt positivament el material elaborat pel servei lingüístic. Les propostes de 
millora que Latorre va presentar per als propers cursos van ser: espaiar les sessions i escurçar 
l’horari, i, pel que fa a l’e-PEL, millorar-ne el disseny i la funcionalitat, incloure-hi la possibilitat 
de recuperar la contrasenya, vincular-lo a les xarxes socials i altres projectes relacionats (com 
l’Europass), i adaptar-lo per afegir-hi documents adjunts. 

 

 

Elisenda Campmany. Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Elisenda Campmany, coordinadora de català del Programa d’Ensenyament d’Idiomes i 
professora del curs EILC va presentar l’experiència d’aquesta primera edició del curs a la 
Universitat Pompeu Fabra.  
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A la UPF s’hi van inscriure 20 persones, el van acabar 18 i 14 van obtenir-ne el certificat. La 
majoria dels estudiants provenien d’Alemanya, França, i, sobretot, d’Itàlia. Les 60 hores del curs 
es van estructurar de la següent manera: 40 hores es van dedicar a sessions de llengua i 20 
hores a altres aspectes culturals. Es va assignar una professora per a les classes de continguts 
gramaticals, i una altra per a les activitats més lúdiques. Des del primer dia la llengua vehicular 
del curs va ser el català. 

El primer contacte amb els estudiants es fer el mes de juliol per mitjà d’un correu electrònic 
amb informació pràctica de Barcelona, un programa del curs i l’enllaç del bloc creat 
especialment per l’ocasió, que es va convertir en una eina molt útil per a l’alumnat perquè 
incloïa indicacions pràctiques i informació sobre el portfolio. 

El curs es va iniciar amb una presentació institucional. A les classes de llengua es va fomentar 
la pràctica del català mitjançant el manual Veus 1, que va permetre treballar molt l’expressió 
oral. A més, es van utilitzar fitxes diverses amb activitats comunicatives i un dossier propi amb 
la gramàtica i els exercicis del curs. El treball més lúdic va consistir en 4 sortides, presentacions 
sobre temes culturals i el passi i col�loqui sobre fragments de sèries, com Plats bruts o Porca 
misèria.  

L’avaluació del curs va ser contínua, el 70 % de la nota incloïa la participació de l’alumnat, 
l’entrega d’una redacció, una presentació oral i autoavaluacions a partir de l’e-PEL, que es va 
treballar en dues sessions, una de presentació del portfolio a l’inici del curs, i una segona de 
reflexió sobre l’eina al finalitzar-lo. El 30 % de la nota restant corresponia a l’examen final. Els 
estudiants van valorar l’e-PEL com una eina poc intuïtiva i poc atractiva, ja que els va costar 
entendre’n la seva finalitat. 

La valoració general del curs va ser molt positiva, tant per l’alumnat com pel professorat, i es 
van valorar especialment les sortides, les classes dinàmiques i les presentacions. Elisenda 
Campmany va assenyalar, tanmateix, que de cara als propers cursos s’hauria de repartir millor 
la concentració de feina segons els dies i  ajustar el calendari del curs amb el calendari dels 
graus. 
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5. Presentació breu de l’estudi Memòria de preexperimentació de l’e-
PEL+14 als cursos EILC de la Xarxa Vives d’Universitats 
 

Olatz López. Universitat de Barcelona (UB) 

La Dra. Olatz López, de la Universitat de Barcelona, va presentar el projecte que dirigeix, 
l’aplicació de l’e-PEL+14 als cursos de la Xarxa Vives d’Universitats. Per primer cop, durant 
l’edició 2011-2012 dels cursos EILC de la Xarxa Vives d’Universitats, s’ha dut a terme per part 
tant dels professors com dels alumnes, l’ús de l’e-PEL com a eina a l’aula per a fer un 
seguiment de l’aprenentatge dels alumnes.  

El projecte de l’e-PEL es va iniciar en el Fòrum de la Xarxa Vives dut a terme durant el mes de 
juny de 2011, a la Universitat de Barcelona. El portfolio electrònic que es va acordar utilitzar per 
als cursos EILC va ser validat a nivell estatal i europeu i és el tercer portfolio d’aquestes 
característiques en ésser validat. 

Per a poder treballar amb l’e-PEL als cursos EILC es va crear un campus virtual, en el qual s’hi 
van penjar recursos i orientacions per al professorat dels cursos, també es va crear un 
qüestionari inicial tant per al professorat com per a l’alumnat. En el projecte hi han participat 11 
professors i més de 100 alumnes. 

Algunes de les conclusions a les quals s’ha arribat és que els qüestionaris són massa llargs, que 
la majoria dels estudiants Erasmus desconeixen els instruments europeus, tot i que no només 
estan disponibles aquí, sinó que també ho estan en altres països. 

La part més positiva que va destacar la Dra. López és la reflexió sobre llengua i cultura per part 
del professorat i l’alumnat, i sobre el nivell de llengua assolit per part dels estudiants. També es 
considera que els cursos EILC són massa breus per a què certes competències s’acabin de 
desenvolupar. 

Per acabar, i com a resultats de l’experiència d’aquesta edició, va destacar els següents reptes 
per al futur: 

• La millora de l’e-PEL pel que fa a qüestions lingüístiques, tècniques i pedagògiques. 
• Reduir la longitud del qüestionari inicial. 
• Ampliar l’estudi de recerca. 
• Iniciar la 2a. fase de la recerca i difondre’n els resultats 
• Sol�licitar a l’OAPPE la seva col�laboració en les millores de l’e-PEL i la introducció de 

l’Europass. 
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6. Conclusions de la Jornada 
Conxa Planas. Universitat de Barcelona (UB) 

 

Les conclusions amb què es va tancar la Jornada van anar a càrrec de Conxa Planas, cap dels 
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, que va esmentar breument els punts 
principals que s’havien tractat durant el dia: a) va assenyalar les oportunitats que l’actual 
escenari europeu ofereix a la projecció de la llengua catalana i la importància de la 
interculturalitat en aquesta nova perspectiva de doble direcció, que té en compte el concepte 
de mobilitat; b) va valorar molt positivament l’exercici d’intercomprensió lingüística que s’havia 
fet amb la ponent de la Universitat de Vigo, que va fer la seva presentació en gallec; c) va 
destacar el valor del treball en xarxa de les universitats catalanes de la mà de la Xarxa Vives, 
que afavoreix una obertura d’escenaris, una relació tècnica amb el Ministerio i que permet 
determinar les línies de política lingüística; d) va referir-se a la CIFOLC com un exemple de 
bones pràctiques de la llengua catalana que, sens dubte, afavoreix la competència intercultural 
a les universitats catalanes; e) va assenyalar la necessitat de seguir treballant amb el portfolio 
europeu i d’incorporar-hi les millores oportunes. 


