




Que é
Intercat?

É un conxunto de recursos electrónicos 
que teñen por obxecto a aprendizaxe da 
lingua e a cultura catalás, concibido 
principalmente para os estudantes de 
mobilidade que visitan as universidades 
catalás.
Esta plataforma multimedia está
dispoñible en nove idiomas distintos: 
catalán, español, inglés, alemán, francés, 
eúscaro, galego, occitano e chinés.Obxectivos

- Favorecer a aprendizaxe autónoma do 
catalán.
-Facilitar a aprendizaxe simultánea de 
distintas linguas románicas.
-Facilitar a acollida lingüística e cultural.
-Divulgar as actividades de fomento do 
catalán nas universidades catalás.



Recursos -Contén recursos didácticos en versión libre e con 
titoría.
-Contén recursos virtuais e semipresenciais, e informa 
sobre outros recursos presenciais das universidades.

Intercat dispón de recursos para distintos niveis de 
coñecemento lingüístico:
-Para quen parten de cero (nivel básico A1)
-Para quen xa saben un pouco (nivel elemental A2)
-Para usuarios independentes (nivel soleira B1 e 
avanzado B2)

Nivel de 
coñecementos

Trátase dun instrumento especialmente concibido 
para estudantes internacionais e tamén para 
estudantes de fala catalá que van para universidades 
estranxeiras.

Destinatarios



Aprendo 
catalán

Se o que queres é aprender catalán, pómoscho 
doado! Intercat ofréceche recursos didácticos 
virtuais para aprender esta lingua. Tamén acharás 
información sobre todos os cursos que imparten 
as universidades catalás e todo o que che fai falta 
saber para conseguir certificados oficiais en lingua 
catalá.



Guías de 
conversa

• Nivel: elemental

• Obxectivo: as guías multilingües 
permiten facilitar os primeiros contactos 
e as relacións persoais cos demais 
estudantes internacionais

• Destinatarios: 
• estudantes e persoal internacional
• estudantes e persoal de fala catalá

que van para universidades 
estranxeiras





Argumenta

Parla.cat

• Nivel: avanzado, autonomía e 
mestría

• Obxectivo: producir textos formais, 
orais e escritos, e adquirir 
competencias para situacións 
comunicativas diversas

• Destinatarios: todo tipo de 
estudantes universitarios

• Nivel: elemental, soleira, avanzado e 
autonomía

• Obxectivo: aprender catalán de xeito 
autónomo

• Dúas modalidades: aprendizaxe 
autónoma ou con titoría

• Material: exercicios diversos, 
documentos de vídeo, audio, xogos, 
animacións, etc.



FontdelCat

Romanica
Intercom

• Nivel: elemental
• Obxectivo: aprender simultaneamente 

diversas linguas románicas
• Cinco módulos: diálogos, monólogos, 

xogos informáticos, documentos 
audiovisuais e espazo de actividades 
orais, de escritura e lectura

• Destinatarios: persoas que xa 
coñezan outra lingua románica

• Nivel:
• A1 de comprensión oral
• Entre B1 e B2 de lingua escrita

• Material: gramática contrastiva, guía 
didáctica e un pequeno mostrario de 
textos e actividades de autoavaliación

• Destinatarios: profesorado e estudantes 
que xa coñezan outra lingua románica



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.

Cursos de 
catalán

Certificados 
oficiais

Catalán no 
estranxeiro



Relaciónome Non hai nada mellor para achegarte á cultura, 
aos costumes e á lingua dun país que 
relacionarte coas súas xentes. En Intercat 
acharás información sobre todos os programas 
de intercambio e materiais de apoio á acollida 
lingüística e cultural que as universidades 
catalás poñen ao teu alcance.



Intercambios 
lingüísticos

Conversacións (catalán – outra lingua) 
entre estudantes internacionais e cataláns.

2 modalidades:
Tándems lingüísticos: con 

intercambios igualitarios de linguas

Voluntariado lingüístico: para facilitar a 
aprendizaxe do catalán sen ningunha lingua 
de intercambio en contrapartida

Os intercambios poden ser:
- presenciais
- virtuais (Skype, chats ou foros)



Acollida 
cultural

Iniciativas como o programa Ajuda’m
velan para que os estudantes reciban 
unha boa acollida.

Ajuda’m consiste en formar estudantes 
autóctonos para que poidan explicar e 
transmitir os hábitos e costumes da 
sociedade catalá ás persoas 
recentemente chegadas.



Vivo en 
Catalunya Para vivir e sentir Catalunya hai que coñecer a 

realidade sociolingüística e o carácter das súas 
xentes. En Intercat axudarémosche a descubrir 
algúns dos seus costumes e trazos de 
identidade. Tamén atoparás propostas culturais 
e lúdicas para gozar aínda máis da túa estadía.



Sabías que...?
O 23 de Abril celébrase a festa 
de Sant Jordi
Neste día, os pobos e cidades 
énchense de postos de libros e 
de rosas.

En catalán as horas 
exprésanse en 
cuartos. Dos quarts 
de 10 son as 9.30 h.

En San Xoán celébrase o solsticio 
de verán, con fogueiras na rúa e 
fogos artificiais.



80 pistas
Guía de peto sobre os hábitos e o 
funcionamento da sociedade catalá.

Barcelona
joven Guías e axendas culturais en papel 

e en liña.

LingCat

Web que permite coñecer a realidade 
sociolingüística de Catalunya, e o xeito 
como esta se reflicte na vida 
universitaria. Consúltaa xusto antes de 
vires, pode resultar moi útil!





Intercat é o resultado dun traballo 
colaborativo da Oficina de Política 
Lingüística do Comisionado para 
Universidades e Investigación do 
Departamento de Innovación, 
Universidades e Empresa 
(Generalitat de Catalunya), e os 
servizos lingüísticos das 
universidades catalás.
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