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PRESENTACIÓ
La intercomprensió lingüística és una gran oportunitat a l’abast de tot el sistema universitari que permet, amb molt poc esforç i inversió de recursos, que tota la
comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) accedeixi molt fàcilment a la comprensió d’altres llengües d’una mateixa família lingüística. Evitem traduccions costoses i contribuïm a la internacionalització de la Universitat. Però, l’hem aplicada, desenvolupada i utilitzada a bastament? L’estem explotant suficientment per a la
immersió lingüística en català —llengua majoritària de la nostra docència— dels estudiants de mobilitat internacional?

OBJECTIUS
· Fer una panoràmica de la intercomprensió lingüística en l’àmbit educatiu: la docència universitària de grau i màster, la recerca en intercomprensió, la formació
de personal al servei de l’Administració, etc.
· Posar sobre la taula els reptes actuals de la intercomprensió lingüística en els diversos àmbits
· Fer servir la intercomprensió lingüística per a l’aprenentatge del català: La intercomprensió lingüística per a la mobilitat universitària d’entrada i de sortida
· Compartir experiències amb personal de tots els nivells del sistema educatiu
· Fer conèixer les recerques que es duen a terme en l’àmbit universitari

INSCRIPCIÓ
Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari

PROGRAMA
DIMARTS 1 DE DESEMBRE
9h

ACREDITACIONS

9.30 h

BENVINGUDA
Manel Viader Vicerector de Política Docent i Lingüística
de la Universitat de Barcelona.
M. Teresa Garcia Comissionat per al Multilingüisme
de la Universitat de Barcelona

10 h

Didactización de la intercomprensión
en la enseñanza superior reglada

COMUNICACIONS
13.30 h

Eric Martin Universitat Autònoma de Barcelona
14 h

PAUSA

16 h

Una app per jugar amb la intercomprensió

16.30 h

De la comprensió a l’expressió?
Joan Masnou Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya

13 h

Documentació universitària i intercomprensió
Jaume Palau Universitat de Barcelona

Virgínia Castillo Universitat Autònoma de Barcelona
12.30 h

La intercomprensió, cresol de valors
europeus amb projecció global
Encarnación Carrasco Université de Grenoble - Alpes
i Universitat de Barcelona

COMUNICACIONS
12 h

DINAR
COMUNICACIONS

Isabel Uzcanga Universitat de Salamanca
11.30 h

La intercomprensión en lenguas
románicas en el Departament de Filologia
Francesa i Romànica de la UAB

17 h

La intercomprensió a la Universitat Pompeu Fabra
Esteve Clua Universitat Pompeu Fabra

17.30 h

CONCLUSIONS

La Universitat de Barcelona i la intercomprensió
Eulàlia Vilaginés Universitat de Barcelona. Escola
Oficial d’Idiomes de Cornellà

Organitza:

