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Els Ports: Morella ha acollit el sisè curs d'introducció a la didàctica de la 

llengua com a idioma estranger 

  

La Biblioteca Municipal de l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Morella han acollit 

aquest cap de setmana el VI Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma 

estranger, organitzat per l'Institut Ramon Llull, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la 

Xarxa Vives d'Universitats. 

La sisena edició del curs es va tancar de manera oficial amb les intervencions de l'alcalde 

de Morella, Rhamsés Ripollés; el cap de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon 

Llull, Josep Anton Fernandez; la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

Verònica Cantó; i el secretari executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús. El primer edil 

morellà ha destacat la importància de la llengua i de la feina d'aquestes entitats per posar-

la en valor. A més, va agrair l'organització d'una nova edició d'aquest curs a Morella, 

aplegant-se a la sisena edició. Els participants en aquest curs també han pogut gaudir de 

Morella, la seva gastronomia i el seu patrimoni, gràcies als diferents menjars organitzats i a 

una visita guiada. 

 

Dirigit a llicenciats i graduats en Filologia, preferentment en Filologia Catalana, Traducció i 

Humanitats i a estudiants del darrer any de grau d'aquestes titulacions, l'objectiu del curs 

és contribuir a la formació de futurs professors per a l'exercici de la docència de la llengua 

en universitats de l'exterior. En aquesta sisena edició del curs, un any més, s'han omplert 

totes les places disponibles (40) i la demanda ha superat àmpliament l'oferta. D'aquesta 

manera, 240 alumnes han participat en les sis primeres edicions d'aquesta iniciativa 

formativa. 

D'aquesta manera, Morella continua amb la seva aposta amb posicionar-se com una 

destinació de congressos i afegeix així una cita important més a aquest tipus 

d'esdeveniments. 
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