2022-2023

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
Activitat de voluntariat adreçada a estudiants que vulguin acompanyar un
estudiant de mobilitat en la pràctica del català i el coneixement d’aspectes
culturals, i facilitar-li l’estada a la Universitat i la integració en la societat.
S’orienta a proporcionar eines i recursos per donar suport lingüístic i
cultural a estudiants de mobilitat i a dur a terme activitats de sensibilització
lingüística i cultural.
Adreçat a
Alumnes de la UAB que vulguin conèixer persones d’entorns lingüístics i
culturals diferents i participar en un procés d’acolliment lingüístic.
Nivell requerit
Bon domini de la llengua catalana.
Calendari i horari
Primera edició: d’octubre de 2022 a gener de 2023.
Sessions presencials: 4.10.2022, de 15 a 17 h; 18.10.2022 i 22.11.2022,
de 15 a 16 h.
Segona edició: de març a juny de 2023.
Sessions presencials de la segona edició: 7.3.2023, de 15 a 17 h;
21.3.2023 i 2.5.2023, de 15 a 16 h.
(Les sessions pràctiques amb l’estudiant d’acollida es poden fer en l’horari
que convingui als participants.)
Durada
4 hores presencials + 21 hores de feina autònoma.
Dades d’interès
• El nombre màxim d’alumnes per grup és 15. El Servei de Llengües es
reserva el dret de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim d’inscrits.
• Si voleu més informació sobre el curs, poseu-vos en contacte amb el
Servei de Llengües o consulteu-ne el web.
• El taller és gratuït per a l’alumnat de la UAB i permet obtenir 1 crèdit
ECTS que es pot reconèixer en els estudis de grau (és imprescindible dur a
terme les activitats del curs i fer les sessions pràctiques d’acollida amb
l’estudiant de mobilitat).
• Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació
si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions
de presència.
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