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Una 
introducció
Els Serveis Lingüístics (SL) de la UB
tenim com a objectiu principal vetllar per
la qualitat de la llengua en tots els àmbits
de la Universitat. 
 

Aquesta tasca es duu a terme en tres grans unitats de
treball:

DINAMITZACIÓ I
SOCIOLINGÜÍSTICA

FORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ

Assegurar la qualitat lingüística de la comunicació
multilingüe institucional, revisar lingüísticament
els textos científics del PDI, crear i actualitzar
eines terminològiques, atendre consultes, etc.

Oferir cursos generals i específics de llengua
catalana, acreditar oficialment els
coneixements de català, impulsar
l'autoaprenentatge multilingüe, etc.

Informar sobre els usos i drets lingüístics,
organitzar l'acollida lingüística d'estudiants de
mobilitat, promoure la llengua catalana, etc.

http://www.ub.edu/sl/ca/info/unitats.html#assessorament
http://www.ub.edu/sl/ca/info/unitats.html#assessorament
http://www.ub.edu/sl/ca/info/unitats.html#assessorament


Però a la pràctica, com et
podem ajudar ?
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Assessorament
lingüístic i
terminologia

Els  SL posem a la teva disposició tots
aquells recursos en línia que puguin ser-te
útils a l'hora de redactar de manera
acurada i correcta. 
 

CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ DE TEXTOS

VOCABULARIS I DICCIONARIS

UBTERM Base de dades terminològica.

CUB Llibre d'estil de la UB. 

BLOGS

VOCABULÀRIA Blog d'eines i novetats
terminològiques.

RETRUCS Blog de difusió d'eines i recursos 
 informàtics.

http://www.ub.edu/ubterm/
https://www.ub.edu/cub/presentacio.php
http://www.ub.edu/sl/ca/assessorament/correccions-traduccions.html
http://www.ub.edu/sl/ca/assessorament/terminologia.html
http://www.ub.edu/vocabularia/presentacio
https://www.ub.edu/retrucs/
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Cercador de consultes sobre terminologia, on,
a més d'accedir a tota la informació disponible,
podràs plantejar també els teus dubtes
lingüístics.
 

Més dubtes?

http://comunic-art.cat/sens-dubte/
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Els SL duem a terme la planificació de la
formació del català en el context de la
Universitat, l'acreditació de nivells i
també posem a disposició de tot el
col·lectiu UB materials per a
l'autoaprenentatge multilingüe.
 

Els CAL són el Centres d'Autoaprenentatge de
Llengües: espais on trobaràs tot tipus de materials per
millorar la gramàtica, adquirir nou vocabulari, preparar
examens oficials, etc. A la UB n'hi ha tres:
 

 CAL de Sants
 CAL de Plaça Universitat

              CAL d'Economia i Empresa

Formació i
documentació

CURSOS DE LLENGUA CATALANA 

CERTIFICATS I DIPLOMES

AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES, ELS CAL 

Cursos generals i específics de català.

Informació sobre acreditacions, equivalències i certificats.

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/formling.html
http://www.ub.edu/sl/ca/fl/diplomes.html
http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/
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Què t'ofereix el
CAL?

Grups de conversa de diversos idiomes on
practicar l'expressió oral de manera informal.

La Borsa d'Intercanvi Lingüístic  permet
crear parelles de conversa entre estudiants de
mobilitat i estudiants catalanoparlants.

Rosetta Stone és un programa
d'autoaprenentatge de llengües en línia. Aprèn
al teu ritme i pel teu compte. Descomptes
especials per al col·lectiu UB.

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/conversa.html
https://www.ub.edu/sl/borsa/
http://www.ub.edu/multilingua/
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Els  SL  ens encarreguem de promoure
l'ús de la llengua catalana en tots els
àmbits de la Universitat i, alhora, de
recollir i gestionar dades estadístiques
sobre la seva situació.
 

Dinamització i
sociolingüística

La Bústia serveix per recollir consultes,
suggeriments i queixes en relació amb
l'ús de les llengües.

Recull d'estadístiques sobre l'ús de les llengües
en la docència, en les tesis doctorals i també en
altres àmbits de la Universitat.

DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES

USOS I DRETS LINGÜÍSTICS

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA

El Cafè de Llengües és un punt de trobada  per als
estudiants, tant de mobilitat com autòctons, que
vulguin practicar diverses llengües.

El CAT club  és una activitat setmanal destinada a
acostar la realitat cultural catalana als estudiants de
mobilitat. Vols ser-ne voluntari?

http://www.ub.edu/sl/ca/socio/bustia.html
http://www.ub.edu/xdl/activitats/category/cafe-llengues/
http://www.ub.edu/xdl/activitats/presentem-el-catclub/
http://www.ub.edu/sl/ca/socio/dades/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/
https://youtu.be/s4oZ08pe9PY


Serveis Lingüístics de la UB| Curs 2020/2021

PROMOCIÓ DE LA LLENGUA  CATALANA 

Blog per estar al dia de tots els actes,
premis i concursos relacionats amb la
llengua que es duen a terme a la UB.

A través de la Xarxa de Dinamització
Lingüística  s'organitzen tot tipus d'activitats per
fomentar l'ús de la llengua i difondre la cultura catalana
entre la comunitat universitària.

https://www.ub.edu/enxarxats/qui-som


Alguna
pregunta més?

O bé et pots adreçar a:
 
Punt d’Atenció als Usuaris de Plaça Universitat 
Edifici Històric (pati de ciències)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel.: 934 039 758
rosagualvia@ub.edu  

També ens pots trobar a :
 
Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de
Filologia i Comunicació (Edifici Històric)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585.
xdfilologia@ub.edu
xdmatematiques@ub.edu
 
 
Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat
de Filosofia 
Carrer Montalegre, 6. 
xdfilosofia@ub.edu
xdhistoria@ub.edu
 

Més informació al nostre web :
 
www.ub.edu/sl/facultat/edifici-historic
 



SEGUEIX-NOS

https://www.youtube.com/user/serveislinguistics
https://www.facebook.com/xarxa.dinamitzacio.linguistica.ub
https://twitter.com/llenguaUB

