




Zer da 
Intercat?

Kataluniako hizkuntza eta kultura 
irakasteko helburua duten baliabide 
elektronikoen multzoa da, Kataluniako 
unibertsitateak bisitatzen dituzten 
mugikortasun-ikasleei zuzenduta 
dagoena, batez ere.Plataforma multimedia 
hori bederatzi hizkuntzatan dago 
erabilgarri: katalanez, gazteleraz, 
ingelesez, alemanez, frantsesez, 
euskaraz, galizieraz, okzitanieraz eta 
txineraz.Helburuak

- Katalanaren ikaskuntza autonomoan 
laguntzea.
-Zenbait hizkuntza erromanikoren aldi 
bereko ikaskuntza erraztea.
-Hizkuntza- eta kultura-harrera erraztea.
-Kataluniako unibertsitateetan katalana 
sustatzeko jarduerak ezagutaraztea



Baliabideak -Baliabide didaktikoak ditu, bertsio librean eta 
tutoretzarekin.
-Baliabide birtualak eta erdipresentzialak ditu, eta 
unibertsitateetako beste baliabide presentzial batzuei 
buruzko informazioa ematen du.

Intercaten hizkuntzaren zenbait ezagutza-mailako 
baliabideak daude:
-Zerotik hasten direnentzat (plataforma-maila, A1)
-Pixka bat dakitenentzat (sarbide-maila, A2)
-Erabiltzaile independenteentzat (atalase-maila, B1; 
eta aurreratua, B2)

Ezagutza-maila

Bereziki nazioarteko ikasleei eta atzerriko 
unibertsitateetara doazen ikasle katalanei 
zuzendutako tresna da.

Hartzaileak



Katalana 
ikasten 
dut

Katalana ikasi nahi baduzu, erraz jartzen dizugu.
Intercatek katalana ikasteko baliabide didaktiko 
birtualak eskaintzen ditu. Halaber, Kataluniako 
unibertsitateetan irakasten diren ikastaro guztiei 
buruzko informazioa eta katalan-hizkuntzako 
egiaztagiri ofizialak lortzeko jakin behar duzun 
guztia aurkituko duzu.



Elkarrizketa-
gidak

• Maila: oinarrizkoa

• Helburua: Hizkuntza anitzeko gidei 
esker, gainerako nazioarteko ikasleekin 
lehen kontaktuak eta harreman 
pertsonalak errazten dira.

• Hartzaileak:
o nazioarteko ikasle eta langileak

o atzerriko unibertsitateetara doazen 
ikasle eta langile katalanak





Argumenta

Parla.cat

• Maila: independentea, trebea eta 
aditua

• Helburua: testu formalak sortzea, 
ahoz eta idatziz, eta orotariko 
komunikazio-egoeretarako gaitasunak 
lortzea.

• Hartzaileak: orotariko unibertsitate-
ikasleak

• Maila: oinarrizkoa, independentea eta 
trebea

• Helburua: katalana modu 
autonomoan ikastea

• Bi modalitate: ikaskuntza autonomoa 
edo tutoretzaduna

• Materiala: orotariko ariketak, bideo-
eta audio-dokumentuak, jokoak, 
animazioak eta abar.



FontdelCat

Romanica
Intercom

• Maila: oinarrizkoa
• Helburua: zenbait hizkuntza 

erromaniko aldi berean ikastea
• Bost modulu: elkarrizketak, 

bakarrizketak, joko informatikoak, ikus-
entzunezko dokumentuak eta ahozko, 
idatzizko eta irakurrizko jardueren 
espazioa

• Hartzaileak: beste hizkuntza 
erromaniko bat ezagutzen duten 
pertsonak.

• Maila:
• Ahozko ulermeneko A1
• Idatzizko hizkuntzako B1 eta B2 

bitartean
• Materiala: gramatika kontrastiboa, gida 

didaktikoa eta testuen eta 
autoebaluazio-jardueren erakusgai 
txikia.

• Hartzaileak: beste hizkuntza 
erromaniko bat ezagutzen duten 
irakasle eta ikasleak.



Unibertsitateetako hizkuntza-zerbitzuek 
katalan-ikastaro presentzialak eskaintzen 
dituzte.

Halaber, katalana mundu osoko katalan-
irakurletzen eta etxe katalanen bidez ikas 
dezakezu.

Kataluniako unibertsitateek katalan-hizkuntzako 
egiaztagiriak ematen dituzte, Kataluniako 
Generalitateko Hizkuntza-politikako 
Idazkaritzaren erreferentziazko egiaztagiriekin 
bat homologatuta daudenak.

Katalan-
ikastaroak

Egiaztagiri 
ofizialak

Katalana 
atzerrian



Erlazionatz
en naiz

Herrialde baten kulturara, ohituretara eta 
hizkuntzara hurbiltzeko bertako jendearekin 
erlazionatzea bezalakorik ez dago. Intercaten 
Kataluniako unibertsitateek eskuragarri jartzen 
duten truke-programei eta hizkuntza- eta 
kultura-harreran laguntzeko materialei buruzko 
informazioa aurkituko duzu.



Hizkuntza-
trukeak

Nazioarteko ikasleen eta ikasle katalanen 
arteko elkarrizketak (katalana – beste 
hizkuntza bat).

2 modalitate:
Hizkuntza-tandemak: 
berdintasunezko hizkuntza-trukeak.

Hizkuntza-boluntariotza: katalana 
ikasten laguntzeko, horren truke 
beste hizkuntzarik egon gabe.

Trukeak izan daitezke:
- presentzialak
- birtualak (Skype, chat 
edo foroak)



Harrera 
kulturala

Ajuda’m programak eta antzeko 
ekimenek ikasleek harrera ona jaso 
dezaten bermatzen dute.

Ajuda’m programan bertako ikasleak 
prestatzen dira, gizarte katalanaren 
ohitura eta tradizioak iritsi berri diren 
pertsonei azaldu eta transmititu ahal 
izateko.



Katalunian 
bizi naiz

Katalunian bizitzeko eta sentitzeko, bertako 
errealitate soziolinguistikoa eta jendearen izaera 
ezagutu behar dira. Intercaten zenbait ohitura 
eta nortasun-ezaugarri deskubritzen lagunduko 
dizugu. Orobat, egonaldiaz are gehiago 
gozatzeko proposamen kultural eta ludikoak 
aurkituko dituzu.



Ba al zenekien…?
Apirilaren 23a San Jordi 
ospatzen da.
Egun horretan, herri eta hiriak 
liburu- eta arrosa-postuz 
betetzen dira.

San Juan egunean 
udako solstizioa 
ospatzen da eta suak 
eta su artifizialak 
egoten dira kaleetan.

Katalanez, orduak laurdenetan 
adierazten dira. Dos quarts de 10
9:30ak dira.



80 pista
Kataluniar gizartearen ohitura eta 
funtzionamenduari buruzko sakelako gida.

Barcelona
joven Gida eta agenda kulturalak, 

paperean eta linean.

LingCat

Web gune horri esker, Kataluniako 
errealitate soziolinguistikoa ezagut 
daiteke, baita hori unibertsitateko 
bizitzan nola islatzen den ere. justo 
antes de venir puede resultar muy 
útil!Kontsulta ezazu etorri baino lehen, 
oso erabilgarria izan baitaiteke!





Intercat Kataluniako 
Generalitatearen Berrikuntzarako, 
Unibertsitateetarako eta 
Enpresetarako Sailaren eta 
Unibertsitate eta Ikerketarako 
Ordezkaritzako Hizkuntza-
politikako Bulegoaren 
lankidetzaren emaitza da.
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