
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Let’s C(h)AT! és un projecte pilot de tàndems lingüístics entre alumnes dels estudis de 

català de la University of Oxford i de la University of Cambridge i alumnes dels Estudis de 

Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.  
 

La iniciativa naix de la voluntat d’aprofitar la conjuntura actual per connectar aprenents de 

català com a llengua estrangera d’universitats britàniques amb alumnes dels Estudis de 

Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. L’experiència vol aprofitar els 

coneixements i els interessos dels participants de totes tres institucions sobre la llengua i 

la cultura catalanes per facilitar un marc engrescador en el qual els estudiants es puguin 

trobar i millorar el nivell de llengua oral. L’experiència pretén bastir ponts de diàleg entre 

persones en formació en diferents contextos universitaris de prestigi i, des d’una vessant 

més personal, facilitar l’oportunitat de crear xarxes de contactes per a futures estades de 

tots dos col·lectius als països respectius. 

 

Modalitats: 
S’ofereixen dues modalitats, segons la conveniència dels participants. Es recomana que 

cada parella es reuneixi un mínim d’hores durant el període de tàndems: 

- Tàndems lingüístics només en català (20 h). 

- Tàndems lingüístics en català i en anglès (40 h). 

 

   



Calendari:  
- 20 de novembre, 10h: sessió introductòria per als estudiants dels Estudis de 

Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Es presentarà la dinàmica i el 

funcionament dels estudis de català a l’exterior i s’ensenyaran estratègies per a la 

gestió de tàndems lingüístics i recursos per a l’ensenyament-aprenentatge de la 

llengua catalana com a llengua estrangera en contextos no formals. 

- Les trobades començaran a partir del 23 de novembre de 2020 i es podran dur a 

terme fins al final de curs (segons la conveniència dels participants) 
 

Requisits de participació: els participants en el projecte es comprometen a 

participar-hi de forma regular i a seguir les indicacions dels coordinadors pel que fa a la 

gestió de les trobades.  
 

- Els participants han de ser estudiants dels Estudis de Filologia Catalana de la 

Universitat de Barcelona (Filologia Catalana, Lingüística amb itinerari de català, 

Llengües i Literatures Modernes amb itinerari de català). 

- Qüestionaris de seguiment: els participants hauran de respondre tres qüestionaris 

al llarg del projecte (un d’inicial; un de seguiment del desenvolupament de les 

trobades; un de final, d’avaluació del projecte). 

- Registre de les trobades: els participants dels Estudis de Filologia Catalana de la 

Universitat de Barcelona seran els encarregats d’anotar les trobades fetes a través 

d’un procediment senzill de registre. 

- Incidències: En cas que els participants vulguin fer un canvi justificat de parella, ho 

podran sol·licitar a la persona responsable de la seva universitat, que valorarà la 

solució més adequada per a cada cas.  
 

Inscripcions: Els alumnes dels Estudis de Filologia Catalana de la Universitat de 

Barcelona interessats en la iniciativa, han d’omplir aquest formulari. 
 

Persones de contacte: 
Eloi Bellés (Universitat de Barcelona): ebelles@ub.edu 

Ares Llop (University of Cambridge): al2027@cam.ac.uk 

Anna Paradís (University of Oxford): anna.paradis@mod-langs.ox.ac.uk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0SV3Xp27oTpmhxsIycW31aGAwGwW25RfiUibOge5OGzZWPA/viewform
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