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Nou portal per facilitar l’aprenentatge de les terceres llengües 
als estudiants universitaris 
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca presenta Aprenc idiomes, un conjunt 
de serveis i recursos electrònics elaborats per les universitats catalanes 
 
El portal disposa actualment de versions en català, castellà, occità aranès i 
anglès 
 
 
Dimarts, 5 de febrer de 2019 

 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, conjuntament amb les universitats 

catalanes, posa en marxa un nou portal per facilitar l’aprenentatge de les terceres 

llengües. El portal Aprenc idiomes s’adreça principalment als estudiants 

universitaris de Catalunya i inclou un conjunt de serveis i recursos electrònics en 

un entorn web amb continguts elaborats per les universitats catalanes per 

aprendre idiomes de manera autònoma.  

 

El nou portal ofereix també informació i documentació sobre les diverses opcions 

que els estudiants tenen a l’abast per formar-se en idiomes a la universitat. 

Actualment, aquesta nova eina digital disposa de versions en català, castellà, 

occità aranès i anglès. Els recursos virtuals per a l’aprenentatge que ofereix 

Aprenc idiomes són totalment gratuïts. 

 

El portal s’estructura bàsicament al voltant de 6 apartats amb informació útil per a 

l’estudiant:  

 

 Cursos d’idiomes: On puc aprendre idiomes? 

 Exàmens i certificats: On puc examinar-me? 

 Ajuts i beques: Com puc obtenir un ajut? 

 Recursos i eines: Quins recursos tinc a l’abast? 

 Intercanvi lingüístic: Vols practicar altres llengües? 

 Dubtes i preguntes freqüents 

 

  

En aquest sentit, el portal ofereix una relació de centres universitaris i escoles 

oficials d’idiomes (EOI) que imparteixen cursos en diferents llengües, nivells i 

modalitats d’aprenentatge. Així mateix, els estudiants poden conèixer de primera 

mà les convocatòries d’exàmens de les universitats i de les EOI que permeten 

obtenir certificats oficials de coneixements d’idiomes.  

 

Pel que fa a ajuts i beques, el portal informa sobre els ajuts del Programa Parla3, 

per a proves d'acreditació del nivell B2 i per a cursos de terceres llengües 

realitzats a les universitats catalanes, les EOI o l'Institut Obert de Catalunya (IOC), 

com també sobre els ajuts per a la mobilitat internacional, MOBINT, tots ells 

gestionats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), i 

sobre altres ajuts i beques oferts per les universitats catalanes.  

https://www.aprencidiomes.cat/
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En l’apartat de recursos, el portal conté un conjunt de recursos, guies i activitats, 

que ajuden a completar l’aprenentatge d'idiomes de manera autònoma: programes 

en línia o aplicacions mòbils, recursos per redactar en anglès i altres idiomes, etc. 

També ofereix informació i eines per a aquells estudiants que hagin de marxar 

fora o estudiants estrangers que vinguin a estudiar a Catalunya, amb l’opció de 

descarregar les Guies de conversa universitària, una aplicació mòbil que combina 

el català amb altres 11 llengües.  

 

Finalment, el portal ofereix també tota una sèrie de recursos específics per al 

professorat universitari, com per exemple materials per facilitar la docència en 

anglès a les aules. 


