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La UVic acull, a partir de dilluns, la 26a edició de les
Jornades Internacionals de Professors de Català
Més de 150 centres universitaris d'arreu del món imparteixen docència d'estudis catalans
Manlleu, | ACN – La Universitat de Vic acull a partir d’aquest dilluns la 26a edició de les Jornades
Internacionals per a Professors de Català, organitzades per l’Institut Ramon Llull (IRL).
Actualment, hi ha més de 150 universitats de tot el món que imparteixen docència d’estudis
catalans, 114 de les quals amb el suport de l’IRL.
Les Jornades coincideixen amb la commemoració dels 10 anys de l’Institut i el programa, enguany,
se centra en el tractament de la traducció i la literatura a les classes de català com a llengua
estrangera. La inauguració tindrà lloc a dos quarts de cinc de la tarda amb una conferència del
director de l’organisme, Vicenç Villatoro: ‘La projecció exterior i la vitalitat d’una cultura’.
En el mateix acte hi participaran també el director de l‘Àrea de Llengua i Universitats, Andreu
Bosch, i el rector de la Universitat de Vic i president de la Xarxa Vives d’Universitats, Jordi
Montaña. La cloenda serà dijous 19 de juliol, a dos quarts d’una del migdia, i anirà a càrrec del degà
de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic, Francesc
Codina, amb la conferència ‘La literatura en l’ensenyament de la llengua’. També hi participarà el
director adjunt de l’IRL, Àlex Susanna.
Enguany, el programa de les jornades se centra especialment en el tractament de la traducció i la
literatura a les classes de català com a llengua estrangera, sense oblidar la necessària actualització
d’eines i recursos didàctics per a l’aprenentatge d’una llengua. Així, durant quatre dies es trobaran a
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes un centenar de docents de llengua i cultura
catalanes que formen part de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’Exterior, per compartir
experiències i recursos educatius. Conferències, tallers i sessions de treball es combinaran amb rutes
literàries i culturals per la ciutat de Vic.

