1. Per què?
Si vols marxar a l’estranger, sempre és molt útil i t’obre portes personal i professionalment conèixer altres
idiomes. Per què no començar aquí? Al Barcelonès trobes moltes oportunitats per aprendre i practicar diferents
idiomes de forma gratuïta o barata.

2. Tallers d’idiomes al Centre Europa Jove
Els tallers d’idiomes del Centre Europa Jove van dirigits a joves d’entre 16 i 35 anys i son gratuïts. Normalment
son els voluntaris o voluntàries europeus que ofereixen aquests grups de conversa o tallers d’idiomes del seu
idioma i de l’anglès.

3. Grups de conversa a biblioteques
Moltes biblioteques faciliten l’espai per a grups de conversa durant l’horari nocturn, normalment a les 21.30h i
de forma gratuïta. Alguns d’aquests grups son només d’un idioma o es parla la meitat en un idioma estranger
amb persones natives i l’altre meitat en català o castellà.
4. Associació Aprenem
Els tallers Aprenem us faciliten aprendre a parlar una llengua, funcionen en base a l'intercanvi lingüístic,
funcionen amb un pressupost de 0 euros, participar és gratuït i utilitzen una metodologia innovadora. Aprens
llengües llegint i parlant, no aborden la gramàtica. Actualment es ofereix: Aprenem Català, Castellà, Éuscar,
Portuguès, Francès, Italià, Esperanto, Anglès, Xinès, Àrab, Rus i Alemany. Hi ha tallers Aprenem a diverses
municipis i amb diversos horaris.
5. Parelles lingüístiques
Les parelles d’intercanvi lingüístic són dues persones que es troben per aprendre i practicar un idioma
mitjançant un intercanvi lingüístic, és a dir, tu i la teva parella alterneu la vostra llengua i la que esteu aprenent.
Des de l’Oficina Jove d'Emancipació de L’Hospitalet us ofereixen un espai per contactar amb aquells joves que,
com tu, volen millorar el seu coneixement d’un idioma conversant amb altres que l’utilitzen castellà, anglès,
àrab, italià, rus, alemany, francès... Vosaltres decidireu amb quin idioma voleu fer l’intercanvi, amb qui, on i
quan.
També a través de pàgines com Loquo.com pots trobar una persona per fer un intercanvi d’idiomes amb tu.
Algunes universitats també ofereixen aquest servei i fomenten les parelles lingüístiques de català amb
estudiants estrangers a la universitat.

6. Grups de conversa/ trobades per practicar idiomes
Com Barcelona és una ciutat molt internacional, hi existeixen moltes xarxes per practicar idiomes i participar en
grups de conversa.
Aquí trobes uns exemples:
Xarxa local de couchsurfing: És una xarxa per intercanviar hospitalitat a través d’oferir el teu “sofà” a una
persona fins ara desconeguda. Fan moltes trobades locals amb gent que viu aquí i viatgers, entre ells trobades
per parlar en altres idiomes.
Hospitality club: La filosofia de l’Hospitality Club és molt semblant: El club està sostingut per voluntaris que
creuen en una idea: Posar en contacte els viatgers amb la gent del lloc que visiten, i donar als "locals" una
oportunitat de trobar-se amb gent d'altres cultures podem incrementar l'entesa intercultural i reforçar la pau en
el nostre planeta.
Trobades informals en bars: Es tracta de reunions organitzats, però informals en normalment pubs irlandesos on
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es pot conversar en anglès o altres idiomes amb gent nativa.

7. Intercanvis de coneixements
Existeixen diferents xarxes d’intercanvi de coneixements on pots oferir alguna cosa que saps fer i en canvi reps
classes d’idiomes.

8. Escoles oficials d’idiomes
A les Escoles oficials d’idiomes pots aprendre diferents idiomes a un preu econòmic:
EOI Barcelona Drassanes: Alemany, Anglès, Àrab, Català, Coreà, Espanyol, Èuscar, Francès, Grec, Italià,
Japonès, Neerlandès, Portuguès, Rus, Xines, Suec.
EOI Barcelona Vall d’Hebron: Alemany, Anglès, Espanyol, Català, Francès, Italià, Xinès
EOI Barcelona III Sant Gervasi: Alemany, Anglès
EOI Barcelona IV La Pau: Alemany, Anglès, Francès
EOI Barcelona V Sants: Anglès, Francès
EOI Santa Coloma de Gramenet: Anglès, Francès, Alemany, Català, Àrab, Xinès, Romanès
EOI Badalona: Alemany, Anglès, Francès, Italià
EOI L’Hospitalet de Llobregat: Alemany, Anglès, Català, Francès, Italià

9. Clubs de lectura
En aquests Clubs es llegeixen obres escrites en llengües estrangeres (anglesa, alemanya, italiana i francesa) i
les sessions de diàleg sobre les obres seleccionades tenen com a llengua vehicular la que correspongui al Club
escollit. S’organitza a través de la xarxa de biblioteques.
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