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Política lingüística. 
 
La cinquena competència transversal dels Ensenyaments Artístics Superiors 
especifica que els titulats, al finalitzar els estudis, han de comprendre i usar, al menys, 
una llengua estrangera (RD 635/2010 - BOE 137 - 5.06.2010). 
 
És molt important tenir coneixements de la llengua del país d’acollida, tant si les 
classes s’imparteixen en aquest idioma, com si s’imparteixen en anglès. Cal recordar 
que un dels objectius de l’Erasmus és l’aprenentatge de la cultura del país i del seu 
idioma, obrint camps professionals nous. 
 
Es recomana que el nivell de competència lingüística sigui, al menys equivalent al 
nivell B1 del Mercat Comú de Referència per a les Llengües (MERC), del Comitè 
d’Educació del Consell d’Europa (equivalent al nivell d’usuari independent) (veure 
.pdf). 
 
Per això es posa a disposició dels alumnes unes taules d’equivalència de titulacions. 

Entre altres objectius, el nou programa Erasmus+ pretén reforçar les competències 
lingüístiques dels estudiants. Per aquesta raó, ha previst un seguit de mesures com 
cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no 
vinculant abans i després de l'estada Erasmus. 

Els alumnes que vulguin participar en un intercanvi Erasmus, han de presentar un 
certificat on acrediti un coneixement bàsic de la llengua del país d’acollida. 
 
Algunes Universitats o Institucions d’Educació Superior ofereixen als estudiants 
estrangers cursos d’idiomes gratuïts o, a baix preu, per tal de millorar les seves 
capacitats lingüístiques. Normalment s’ofereixen just abans de començar el curs 
Erasmus i la inscripció es realitza omplint un formulari. També ofereixen cursos durant 
l’estada, que poden ser reconeguts com a crèdits optatius. 
 
Es recomana la inscripció als cursos d’idiomes organitzats per l’EOI (Escola Oficial 
d’Idiomes). https://www.eoibd.cat/es/ 
 
També hi ha l’opció dels cursos de l’EILC (Erasmus Intensive Language Courses). 
Aquests cursos permeten als estudiants Erasmus desenvolupar-se socialment i 
acadèmica als països d’acollida amb llengua minoritària abans de l’inici de la seva 
estada, donant-los la possibilitat d’estudiar l’idioma del país d’acollida. 
 
• Hi ha cursos de tots els idiomes, menys de les llengües majoritàries (anglès, 

francès o alemany). 
 

• Cada curs consta d’un mínim de 60 hores de docència (amb possibilitat d’ésser 
reconegudes) i té dos nivells: iniciació i intermedi. 

 
 

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Nivells-dassoliment-i-Certificaci%C3%B3-dIdiomes-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Nivells-dassoliment-i-Certificaci%C3%B3-dIdiomes-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/Acreditaci%C3%B3-de-la-Compet%C3%A8ncia-en-Llengua-Estrangera-del-Departament-dEnsenyament-1.pdf
https://www.eoibd.cat/es/
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• La durada mitjana és de 4-6 setmanes però varia segons el país i el nivell de 
coneixement de l’idioma de l’estudiant. 
 

• Els estudiants seleccionats per participar als cursos no han de pagar matrícula. 
 

 


