




Què és
Intercat?

És un conjunt de recursos electrònics per 
aprendre la llengua i la cultura catalanes, 
principalment pensat per als estudiants de 
mobilitat que visiten les universitats 
catalanes.

Aquesta plataforma multimèdia està
disponible en nou idiomes diferents: 
català, espanyol, anglès, alemany, 
francès, èuscar, gallec, occità i xinès.Objectius

- Afavorir l’aprenentatge autònom de 
la llengua catalana.
- Facilitar l’aprenentatge simultani de 
diverses llengües romàniques.
- Facilitar l’acolliment lingüístic i cultural.
- Difondre les activitats de foment de la 
llengua catalana a les universitats 
catalanes.



Recursos - Conté recursos didàctics en versió lliure i amb tutoria.
- Conté recursos virtuals i semipresencials, i informa 
d’altres recursos presencials a les universitats.

Disposa de recursos per a diversos nivells de 
coneixements lingüístics:
- Per a qui parteix de zero (nivell inicial A1)
- Per a qui ja en sap una mica (nivell bàsic A2)
- Per a l’usuari independent (nivell llindar B1 i avançat 
B2)

Nivells de 
coneixements

És una eina pensada especialment per als estudiants 
internacionals i també per als estudiants de parla 
catalana que marxen a universitats foranes.

A qui 
s’adreça



Aprenc
català

Si el que vols és aprendre català, t’ho posem ben 
fàcil! A Intercat t’oferim recursos didàctics virtuals 
per aprendre aquesta llengua. També hi trobaràs 
informació sobre tots els cursos que s’imparteixen 
a les universitats catalanes i tot el que cal saber 
per aconseguir els certificats oficials de llengua 
catalana.



Guies de 
conversa

• Nivell: bàsic

• Objectiu: les guies multilingües 
permeten facilitar els primers contactes 
i les relacions personals amb els altres 
estudiants internacionals

• A qui s’adreça: 
o estudiants i personal internacional 

o estudiants i personal de parla 
catalana que marxen a universitats 
estrangeres





Argumenta

Parla.cat

• Nivell: suficiència, superior i 
intermedi 

• Objectiu: produir textos formals, orals 
i escrits, i adquirir competències per a 
situacions comunicatives diverses

• A qui s’adreça: a tota mena 
d’estudiants universitaris

• Nivell: bàsic, elemental, 
intermedi i suficiència 

• Objectiu: aprendre català de manera 
autònoma 

• Dues modalitats: aprenentatge 
autònom o amb tutoria 

• Material: exercicis diversos, documents 
de vídeo i àudio, jocs, animacions, etc



FontdelCat

Romanica
Intercom

• Nivell: bàsic

• Objectiu: aprendre simultàniament 
diverses llengües romàniques

• Cinc mòduls: diàlegs, monòlegs, jocs 
informàtics, documents audiovisuals i 
espai d’activitats orals, d’escriptura i de 
lectura

• A qui s’adreça: persones que ja 
coneguin una altra llengua romànica

• Nivell:
o A1 de comprensió oral
o B1 i B2 de llengua escrita

• Material: gramàtica contrastiva, guia 
didàctica i un petit mostrari de textos i 
d’activitats d’autoavaluació

• A qui s’adreça: professorat i 
estudiants que ja coneguin una altra 
llengua romànica



Els serveis lingüístics de les universitats 
ofereixen cursos de català en mode 
presencial.

Pots igualment aprendre català a través dels 
lectorats de català i dels casals catalans que hi 
ha arreu del món.

Les universitats catalanes atorguen certificats 
de llengua catalana homologats amb els 
certificats de referència de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya.

Cursos de 
català

Certificats 
oficials

Català a 
l’estranger



Em
relaciono

No hi ha res millor per apropar-te a la cultura, 
els costums i la llengua d’un indret que 
relacionar-te amb la seva gent. A Intercat
trobaràs informació sobre tots els programes 
d’intercanvi i materials de suport a l’acolliment 
lingüístic i cultural que les universitats catalanes 
posen al teu abast.



Intercanvis
lingüístics

Converses (català – una altra llengua) 
entre estudiants internacionals i catalans. 

2 modalitats:
Tàndems lingüístics: amb un intercanvi 

igualitari de llengües
Voluntariat lingüístic: per facilitar 

l’aprenentatge del català sense una 
llengua d’intercanvi en contrapartida 

Els intercanvis poden ser:
- presencials
- virtuals (Skype, xats o fòrums)



Acolliment
cultural

Iniciatives com el programa Ajuda’m
vetllen perquè els estudiants rebin una 
bona acollida.

Ajuda’m consisteix a formar els 
estudiants autòctons perquè puguin 
explicar i transmetre els hàbits i 
costums de la societat catalana a les 
persones nouvingudes.



Visc a 
Catalunya

Per viure i sentir Catalunya cal conèixer-ne la 
realitat sociolingüística i el tarannà de la seva 
gent. A Intercat t’ajudarem a descobrir alguns 
dels seus costums i trets identitaris. També hi 
trobaràs propostes culturals i lúdiques per 
gaudir més de la teva estada.



Sabies que... 
El 23 d’abril és la festivitat de 
Sant Jordi.
Aquest dia, pobles i ciutats 
s’omplen de parades de llibres i 
de roses.

Per Sant Joan se 
celebra el solstici 
d’estiu, amb fogueres 
al carrer i focs 
artificials.

En català, les hores s’expressen en 
quarts. Dos quarts de 10 són les 
9.30 h.



80 pistes
Guia de butxaca sobre els hàbits i el 
funcionament de la societat catalana.

Barcelona
jove Guies i agendes culturals en paper i 

en línia.

Lingcat

Lloc web que permet conèixer la 
realitat sociolingüística de Catalunya, i 
la manera com aquesta es reflecteix a 
la vida universitària. Consultar-la 
abans mateix de venir pot resultar molt 
útil!





Intercat és el resultat d’un treball 
col·laboratiu de l’Oficina de 
Política Lingüística del 
Comissionat per a Universitats i 
Recerca del Departament 
d’Innovació, Universitats i 
Empresa (Generalitat de 
Catalunya), i els serveis 
lingüístics de les universitats 
catalanes.
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