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Presentació

Només saps dir eskerrik asko i agur? Vols apren-
dre més paraules de l’euskera? En aquest taller 
començaràs a conèixer aquesta llengua i po-
dràs aprofundir sobre alguns dels seus aspec-
tes culturals i històrics més importants. Si vols 
introduir-te a l’euskera de manera pausada i 
divertida, aquest és el teu taller. 

Aquest taller ja fa uns mesos que està en mar-
xa però els alumnes tenen ganes d’acollir gent 
nova amb interès per l’euskera, i tindràs tot el 
suport necessari per afegir-te al ritme del grup 
si decideixes apuntar-te.

Professor

L’Ibai Gomez és basc i fa cinc anys que viu a Ba-
nyoles. Va cursar estudis d’enginyeria a Mon-
dron Unibertsitatea i ha estat treballant en 
l’àmbit del disseny industrial durant uns deu 
anys. Veient que en aquests últims anys han 
augmentat les ganes d’aprendre euskera als 
Països Catalans, ha decidit aportar el seu gra 
de sorra impartint aquest taller.

Què inclou el curs?

Videoconferència setmanal de classe virtual.
Espai temporal de tutoria un dia a la setmana. 
A determinar dia i horari d’acord amb les possi-

bilitats de l’alumne. Assessorament i acompa-
nyament en línia.

Set classes que s’estructuraran així:
- Exposició d’una píndola de contingut nou set-
manalment que els alumnes hauran d’interio-
ritzar a través d’exercicis proposats al llarg de 
la setmana.
- Revisió dels principals dubtes generats.
- Treball de comprensió de l’euskera en situaci-
ons quotidianes: cançons, diàlegs, etc.
- Activitats d’euskal cultura relacionada amb 
alguna efemèride.

Com farem les classes?

Videoconferències mitjançant Skype. Tutories 
a través de whatsapp o trucada telefònica. El 
material didàctic s’utilitzarà el drive (google) 
amb carpetes compartides.

Requisits i materials necessaris

Tenir coneixements bàsics d’informàtica i ga-
nes d’aprendre. No és necessari cap material 
extra, únicament un equip informàtic amb cà-
mera i micròfon i un compte de gmail.


