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Voluntariat Lingüístic
Què és el Voluntariat Lingüístic?
El Voluntariat Lingüístic naix amb la voluntat d'engrescar tots els membres de la comunitat universitària a participar
en activitats d'acollida lingüística i cultural de l'estudiant procedent d'universitats d'arreu del món i en activitats
relacionades amb la promoció de l'ús del català a la UdL.
L'Institut de Llengües coordina el Voluntariat Lingüístic i dóna suport a les activitats que pugui promoure aquest
col·lectiu.

Àmbits d'actuació
Suport a l'estudiantat no catalanoparlant
Volem facilitar la integració dels alumnes no catalanoparlants, especialment de programes de mobilitat, a la
comunitat universitària, a la ciutat i al nostre entorn cultural i lingüístic.
Com podeu col·laborar-hi:
Participant en els actes d'acollida que organitza la UdL.
Ajudant-los a conèixer el funcionament de la Universitat.
Facilitant-los l'aprenentatge del català.
Intercanviant amb ells llengua i cultura.
Organitzant activitats lúdiques i formatives perquè coneguin la nostra realitat lingüística i cultural.

Dinamització lingüística
Volem impulsar l'ús del català a la comunitat universitària i també promoure el multilingüisme a la UdL.
Com podeu col·laborar-hi:
Organitzant actes, campanyes, concerts, etc. per promoure l'ús del català.
Fomentant la investigació i el debat sobre diversos aspectes de la situació lingüística, especialment en
l'àmbit universitari.
Suggerint actuacions i recollint propostes i queixes sobre la situació del català.
Participant en la recollida de dades sobre la situació sociolingüística d'àmbits concrets de la UdL.
Fomentant el multilingüisme.
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Què us oferim?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Col·laborar en un projecte innovador que va més enllà de l'activitat estrictament acadèmica.
Participar en les activitats d'acollida dels estudiants no catalanoparlants.
L'oportunitat de conèixer universitaris d'altres països i d'ajudar-los a integrar-se millor a la UdL.
Donar a conèixer la realitat lingüística als estudiants de mobilitat. Animar-los que s'interessin pel català.
Participar en les activitats de promoció del català a la UdL.
Col·laborar amb estudiants que estan aprenent català oferint-los unes hores de conversa.
Tindre reconeixement escrit de la vostra participació en les activitats.

Programació curs 2020-21
Programació curs 2020-21
Activitats d'acollida lingüística: finals d'agost-principi de setembre 2020 / gener-febrer 2021
Activitats complementàries al curs de català inicial per a nouvinguts
Formació obligatòria: octubre-novembre 2020
Taller Què puc fer amb la meua parella lingüística? Idees per practicar català i passar-nos-ho bé (3 h)
Activitats ludicoculturals per als estudiants nouvinguts: durant tot el curs
Festes tradicionals (castanyada, Nadal, carnestoltes...)
Visites culturals a l'entorn de Lleida
Visites culturals arreu de Catalunya
Participació en la Trobada de Voluntaris Lingüístics universitaris: octubre 2020 (enguany no es podrà
fer per culpa de la pandèmia)
Activitats de promoció de la llengua catalana a la UdL

GRUP DEL VOLUNTARIAT LINGÜISTIC AL FACEBOOK
El Voluntariat Lingüístic al Facebook [ http://www.facebook.com/groups/29925089158/ ]

MATERIALS DE SUPORT PER A L'APRENENTATGE DE CATALÀ
Conversem? Activitats de suport a l'aprenentatge de català inicial fora de l'aula [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/.galleries/docs1718/Conversem-.pdf ]

Actuacions del Voluntariat Lingüístic en edicions anteriors
ACTUACIONS DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC EN EDICIONS
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ACTUACIONS DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC EN EDICIONS
ANTERIORS
- Actuacions 2015/16
Crònica de l'acollida als estudiants de mobilitat, setembre de 2015 [ http://agenda.intercat.cat/udl/ ]
- Actuacions 2014/15
Festa del Voluntariat Lingüístic [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2014/benvinguda/ ] (18 de setembre
de 2014)
les activitats del Voluntariat Lingüístic a Intercat [ http://agenda.intercat.cat/udl/ ]
Resum de les actuacions 2014/15 [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/voluntariat/Actuacions11/ ]
- Actuacions anteriors
Resum actuacions 2012/13 [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/voluntariat/Actuacions9/ ]
La Festa del Voluntariat Lingüístic a Lleida Televisió [
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/univers/capitol/festa-voluntariat-linguistic ]

Reportatge sobre el voluntariat lingüístic universitari [ http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/voluntaris-la-llengua ]
(Fundació Autònoma Solidària)

- Actuacions anteriors [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/voluntariat/Actuacions8/ ]
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