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Activitats, tallers, visites, sortides ... 
[pnmer semestre del curs 2008-09) 

> Xerrada sobre les testes a Catalunya i després ... : 
anem a la Mercé! (divendres 19 de setembre de 2008) 

> Visita guiada per la Barcelona romana (dissabte 20 
de setembre) 

> Sortida a Tarragona (dissabte 27 de setembre) 
> Sortida a Lleida (dissabte 4 d'octubre) 
> Visita guiada per la Barcelona modernista, dinar i testa 

de la mobilitat universitaria (dissabte 11 d'octubre) 
> Sortida a Vic (dissabte 18 d'octubre) 
> Sortida a Girona (dissabte 25 d'octubre) 
> Cap de setmana a Sant Joan de les Abadesses (divendres 

30 d'octubre i dissabte 1 de novembre: 
castanyada, rondalles, excursions amb bici, visites ... ) 

> Visita guiada al Parlament de Catalunya (dimarts 11 de 
novembre) 

> Visita guiada al Museu Etnologic, a l'exposició permanent 
«Deu mil objectes del món» (dissabte 22 de 
novembre) 

> Visita per la Barcelona rebel (dissabte 29 de novembre) 

lota la informació sobre les sortides: 

O www.ub.edu/sl/gimcana 

Serveis Lingüístics • UNIVERSITAT DE BARCELONA 
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Els Serveis Lingüístics oferim una serie d'activitats diverses 
perqué els nouvinguts a les !erres catalanes, mitjanc;:ant 
la participació en diverses propostes, coneguin les persones 
i les cultures del nostre país. 

Les places són limitades i les activitats són gratu"ltes. 

1 tot el curs intercanvi de conversa: 
www.ub.edu/sl/borsa 

mesos d'octubre i novembre als 
Sants 

> Taller de teatre: Si !'agrada ter teatre i vals practicar catala, 
aquest és el teu taller. 

> Grup de conversa: Aquest grup, adrec;:at especialment als 
castellanoparlants, és una bono manera de practicar 
el catala en un ambit informal. 

>Club de lectura facil: Si vals aprendre el catala a través de 
la lectura, et proposem el club de lectura facil. 

> Cineforum: pel·lícules catalanes on pcdras escoltar parlar 
catala i altres idiomes i descobrir cinema fet a Catalunya. 
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