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Els territoris on es parla català 
disposen de 21 universitats en 
les quals el català és la llengua 

d'ús normal en l'activitat 
docent i administrativa.  

La majoria de les universitats dels territoris on es parla català 
s’inscriuen en programes d’intercanvi internacional —la qual 

cosa afavoreix el contacte d’estrangers amb la llengua i la 
cultura catalanes— i tenen programes que possibiliten 

l'aprenentatge de la llengua catalana.  

Les dades de l’Informe estadístic. Llengua 

de la docència a les assignatures de la 

UIB Curs 2013-2014 ens mostren que el 

53,49% del professorat fa les classes en 

llengua catalana, el 38,52% les fa en 

llengua castellana i el 7,47%, en anglès. Els 

percentatges d’ús d’altres llengües són poc 

significatius. 

Aquests percentatges varien lleugerament 

segons que es tracti dels estudis de grau o 

de postgrau: l’ús del català disminueix en els 

de grau (53,2%), però augmenta en els de 

postgrau (54,7%). El català és, en canvi, la 

llengua predominant en l’ensenyament 

virtual, ja que s’usa en el 80% de les 

assignatures, mentre que el castellà en el 

17,5% i l’anglès, en el 2,5%. 

En el juny de 2014, l’índex d’ús de la llengua 

catalana en les respostes de les Proves 

d’accés a la universitat (PAU), que va assolir 

el 82,6%, va augmentar més de dos punts 

respecte de l’any anterior (80,4%).  

 

Els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears

(UIB) —article 4— consagren el català com la 

llengua pròpia de la institució i oficial. A més, 

d’acord amb el punt 2 del mateix article dels 

estatuts, la UIB és la institució oficial consultiva 

per a tot el que faci referència a la llengua 

catalana, tal com s’estableix a l’article 35 de 

l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.  

Això significa que els estudiants i els professors 

tenen el dret a expressar-se oralment i per 

escrit en català. Per tant, qualsevol estudiant, sigui 

autòcton o estranger, pot parlar a classe i fer els 

exàmens en català, independentment de l'idioma 

que utilitzin els professors.  

Així mateix, amb voluntat integradora, la UIB  

organitza cursos de català i disposa d’un centre 

d'autoaprenentatge de català (lloc per aprendre 

català o millorar-lo, a partir d'estratègies 

d'aprenentatge adaptades a l'usuari).  

També cal mencionar que, d'una manera general, 

la UIB empra el català en l’activitat administrava, 

amb les particularitats que resulten dels articles del 

seu Reglament d'ús intern i normalització del 

català. 

El català a la UIB  

Perquè la llengua catalana sigui la 

llengua de docència de la 

universitat és imprescindible que 

tot el professorat sigui competent 

en la llengua pròpia de la institució.  

 

La presència de la llengua catalana a les universitat ha d’ocupar el lloc que li correspon tant 

a l'administració, com a la docència, a la recerca i als programes d'intercanvi.  

http://slg.uib.cat/digitalAssets/280/280181_llengua_docencia_13_14.pdf
http://slg.uib.cat/digitalAssets/280/280181_llengua_docencia_13_14.pdf
http://slg.uib.cat/digitalAssets/280/280181_llengua_docencia_13_14.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9439.html
http://slg.uib.cat/formcursllengcat/
http://slg.uib.cat/CALUIB/
http://slg.uib.cat/CALUIB/
http://slg.uib.cat/pl/dinamitzacio/legislacio/reglamentuibcat/Reglament-dus-intern-i-normalitzacio-del-catala.cid201675
http://slg.uib.cat/pl/dinamitzacio/legislacio/reglamentuibcat/Reglament-dus-intern-i-normalitzacio-del-catala.cid201675
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L'Institut Ramon Llull promou els estudis de llengua i cultura 

catalanes a les universitats de l'exterior —Àsia (6), Austràlia (11), 

Europa (112), Amèrica del Nord (31), Amèrica del Sud (6)— amb les 

quals subscriu acords per a la implantació o la consolidació d'estudis 

catalans i dóna suport a les universitats, al professorat i als 

estudiants per mitjà de diversos programes i línies d'ajuts. En el lloc 

web d’aquest institut podeu visitar el mapa complet de la Xarxa 

universitària d'estudis catalans a l'exterior i la llista detallada de 

totes les universitats on s'imparteixen cursos. 

Speakc@t 

155 universitats d’arreu del món ensenyen català 

Speakc@t! 

Curs de català ambientat en un context 

universitari, amb exercicis i activitats que 

descobreixen la gramàtica i el vocabulari 

bàsics de la llengua. També conté 

activitats i exercicis relacionats amb 

aspectes pràctics de la vida quotidiana 

universitària. El curs consta de 10 unitats. 

Facilita un diccionari, un llistat 

d'abreviatures, un quadre gramatical i un 

assistent personal. 

Recursos en l’ínia de l’àmbit universitari 

Col·lecció de guies de 

conversa universitària 

Guies de conversa universitària 

en les llengües següents: 

català, alemany, anglès, 

francès, basc, castellà, francès, 

gallec, italià, neerlandès, 

polonès, portuguès i rus; i les 

guies bilingües amazic – català, 

àrab – català, japonès – català i 

xinès – català. 

Argumenta 

Web per millorar 

les competències 

lingüístiques i 

comunicatives en 

l’àmbit acadèmic i 

professional. 

 

Einescat 

Espai elaborat per la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística del Consell de 

Mallorca, amb enllaços a webs relacionats amb la llengua catalana, que ofereix una recopilació 

d'eines, recursos, materials i tot tipus d'informació sobre llengua catalana, útils tant per a l’àmbit 

acadèmic, com per al laboral i personal. 

Els estudiants també disposen de recursos per aprendre català 

per Internet o millorar la competència en aquesta llengua. Us 

n’oferim una mostra a continuació:  

Els estudiants poden 
aprendre català abans 

d'arribar a una 
universitat del territori 

de parla catalana.  

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
informacio_i_difusio/01_catala_en_xifres/ 

http://www.llull.cat/catala/home/index.cfm
http://oficinavirtual.llull.cat/mapa/index_full.php?l=cat
http://oficinavirtual.llull.cat/mapa/index_full.php?l=cat
http://www.llull.cat/rec_docs_2014/centres_universitaris.pdf
http://www.llull.cat/rec_docs_2014/centres_universitaris.pdf
http://www.intercat.cat/speakcat/index.html
http://www.speakcat/index.html
http://www.ub.edu/guiaconversa/index.php
http://www.ub.edu/guiaconversa/index.php
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html
http://www.conselldemallorca.cat/?&id_parent=10618&id_section=2215&id_son=12080

