
1

Centre d’Estudis Hispànics

Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
Tel. 977 558215
ceh@urv.cat

Dr. Antoni Nomdedeu Rull, director

Introducció

En aquesta memòria d’activitats del Centre d’Estudis Hispànics (CEH), corresponent al curs 
2018-19, es recull informació relativa a l’oferta formativa del CEH (programes formatius 
realitzats, matrícula i procedència dels estudiants, perfil dels docents, resultats acadèmics i 
proves d’accés), als resultats econòmics, a les relacions institucionals, als convenis signats 
o als que se n’han realitzat els tràmits necessaris per a la seva signatura, a les accions de 
promoció de les activitats del CEH, a la participació dels membres del CEH en congressos, 
xarxes i trobades nacionals i internacionals de diferent tipus i a altres activitats com ara la 
celebració de l’Any Nou Xinès, l’acte de lliurament de diplomes i les activitats de l’Associ-
ació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona.

Com a informació general i prèvia a cadascun d’aquests apartats, és necessari remarcar 
el fet que, per una banda, les tasques del CEH es desenvolupen a partir de l’establiment 
d’un pla d’acció aprovat pel Consell del CEH, en la sessió ordinària del 23 de novembre 
de 2015, un pla que es revisa periòdicament i que serveix de referència per analitzar si les 
accions dutes a terme segueixen la direcció desitjada. Els eixos vertebradors d’aquest pla 
són: Qualitat dels programes, Oferta formativa del CEH, Qualitat del professorat, Organit-
zació del propi CEH i Pla de captació. Per altra banda, és important assenyalar que durant 
el curs 2018-19 s’han celebrat dos consells del CEH, un el 20 de desembre de 2018 i l’altre 
el 8 de juliol de 2019. A més, s’hi han celebrat dues reunions de coordinació, una el 20 de 
novembre de 2018 i l’altra el 17 de juny de 2019, a més de reunions de treball cada mes.

mailto:ceh@urv.cat
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Oferta formativa

Programes formatius realitzats 

Els programes formatius que s’han dut a terme al CEH de la URV durant el curs 2018-19 
han estat els següents:

Denominació del curs
Nombre 

d’alumnes
País

Curs Universitari de Llengua Espanyola. Equivalent al 3r 
grau de carrera a Xina

41 Xina

Curs de preparació a les proves de nacionalitat de 
l’Instituto Cervantes (CCSE)

51

Brasil (1)

Burkina Faso (1)

França (2)

Ghana (1)

Índia (4)

Marroc (15)

Nigèria (1)

Pakistan (6)

Romania (3)

Rússia (5)

Senegal (7)

Ucraïna (4)

START program in Spain 24 Japó

Curs Universitari d’Especialitat en Llengua Espanyola. 
Equivalent al 4t grau de carrera a Xina

21 Xina

Preparació al Diploma d’Espanyol Llengua Estrangera 
(DELE. Nivell B2)

5

Brasil (1)

Itàlia (1)

Xina (3)

Preparació al Diploma d’Espanyol Llengua Estrangera 
(DELE. Nivell C1)

13

Alemanya (1)

Filipines (1)

Holanda (2)

Itàlia (3)

Rússia (2)

Xina (4)
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Denominació del curs
Nombre 

d’alumnes
País

Curs B2.1 6

Irlanda (1)

Itàlia (3)

Lituània (1)

Polònia (1)

Curs C1.1 5

Alemanya (1)

França (1)

Regne Unit (1)

Turquia (1)

Xina (1)

Màster virtual en Ensenyament de l’Espanyol com a 
Llengua Estrangera

17

Espanya (15)

Itàlia (1)

Xina (1)

Curs B2.2 10

França (1)

Irlanda (3)

Itàlia (4)

Lituània (1)

Portugal (1)

Curs Xinès Bàsic (HSK3) 5 Espanya

Curs Espanyol 1.2 8 Xina

Tutor on Board 12

Àustria (1)

Índia (1)

Nova Zelanda (1)

Regne Unit (3)

Rússia (1)

Sri Lanka (2)

Sud-àfrica (3)

Curs Xinès Gran Muralla A1 1 Espanya

Curs Xinès Gran Muralla B2.1 2 Espanya

Total: 221
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El gràfic següent il·lustra aquestes dades relatives al nombre d’alumnes per a cada progra-
ma formatiu del CEH:

En total, en el conjunt de cursos impartits durant el 2018-19 hi han participat un total de 
221 estudiants.
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Matrícula i procedència dels estudiants

Pel que fa els cursos adreçats a estudiants asiàtics (Curs Universitari de Llengua Espanyola 
i Curs Universitari d’Especialitat en Llengua Espanyola), enguany han vingut 62 alumnes: 
41 del Curs Universitari de Llengua Espanyola (equivalent al tercer curs) i 21 del Curs Uni-
versitari d’Especialitat en Llengua Espanyola (equivalent al quart curs). Les universitats de 
procedència han estat les següents:

Universitat
Nombre 

d’alumnes

Beijing City University (BCU) 2

Binhai School of Foreing Affairs Tianjin Foreing Studies University (UAEB) 9

Universitat de Llengües Estrangeres de Dalian (DLUF) 17

Guilin Tourism University 9

Zhejiang International Studies University (Hangzhou) 8

Universitat Normal de Hebei - FSU 4

Yunan Normal University (Yunan) 8

Shenzen Polytechnic University 3

Changzhou University 1

Sense conveni 1

Total: 62

El gràfic següent il·lustra les universitats de procedència dels estudiants asiàtics del CEH:
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Les nacionalitats dels 221 alumnes que han format part del conjunt de cursos impartits 
durant el 2018-19 són les següents:

Els tres països amb més nombre d’estudiants al CEH han estat la Xina (82), el Japó (24) i 
Espanya (23).
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Perfil dels docents

Els tipus de docents del CEH es divideixen en dos grans grups:

• Docents amb formació i experiència específiques de l’àmbit d’ensenyament i 
aprenentatge de llengües estrangeres.

• Docents especialistes en les seves respectives àrees de coneixement, com per 
exemple cultura o negocis.

A partir del curs acadèmic 2014-15, el CEH ha de seguir el procés d’acreditació a partir 
dels trets característics explicitats en el document Sistema de Acreditación de Centros ELE 
del Instituto Cervantes. Per tal de poder obtenir una valoració positiva, s’han d’acomplir 
una sèrie de requisits pel que fa al personal docent del CEH, dels qual aquí destaquem:

• Acreditar una formació mínima de 60 hores especialitzada en l’ensenyament 
d’ELE.

• Posseir una experiència mínima de dos anys en l’ensenyament d’ELE.



8

Resultats acadèmics

Pel que fa als dos cursos principals del CEH, els adreçats a estudiants xinesos (Curs Uni-
versitari de Llengua Espanyola i Curs Universitari d’Especialitat en Llengua Espanyola), dels 
41 alumnes de tercer (Curs Universitari de Llengua Espanyola), 40 han obtingut el diploma 
que els permet demostrar davant la seva respectiva universitat que han acabat amb èxit el 
programa formatiu a la URV, la qual cosa suposa una taxa d’èxit del 97,56%. Dels 21 alum-
nes de quart (Curs Universitari d’Especialitat en Llengua Espanyola), 19 han obtingut el 
diploma que els permet demostrar davant la seva respectiva universitat que han acabat amb 
èxit el seu programa formatiu a la URV, la qual cosa suposa una taxa d’èxit del 90,47%.

A la taula següent es pot comprovar el nombre total d’alumnes matriculats i examinats 
durant el curs 2018-19:

Denominació del curs
Alumnes 

matriculats
Alumnes 
aprovats

Alumnes 
suspesos 

o NP

Taxa 
d’èxit

Curs Universitari de Llengua Espanyola. 
Equivalent al 3r grau de carrera a Xina

41 40 1

Curs de preparació a les proves de nacionalitat 
de l’Instituto Cervantes (CCSE)

51 49 2

START program in Spain 24 24 0

Curs Universitari d’Especialitat en Llengua 
Espanyola. Equivalent al 4t grau de carrera a Xina

21 19 2

Preparació al Diploma d’Espanyol Llengua 
Estrangera (DELE. Nivell B2)

5 5 0

Preparació al Diploma d’Espanyol Llengua 
Estrangera (DELE. Nivell C1)

13 9 4

Curs B2.1 6 6 0

Curs C1.1 5 5 0

Màster virtual en Ensenyament de l’Espanyol 
com a Llengua Estrangera

17 17 0

Curs B2.2 10 9 1

Curs Xinès Bàsic (HSK3) 5 3 2

Curs Español 1.2 8 8 0

Tutor on Board 12 12 0

Curs Xinès Gran Muralla A1 1 1 0

Curs Xinès Gran Muralla B2.1 2 1 1

Total: 221 208 13 94,1%

Quant a la taxa d’èxit de la resta de cursos, en el moment d’elaboració d’aquesta memòria 
no comptem amb totes les dades dels cursos, ja que encara no han acabat. El màster dura 
dos anys i, pel que fa al diploma, encara no s’han tancat les actes d’enguany. Amb les da-
des actuals, la taxa d’èxit és del 94,1%.
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Proves d’accés

Durant el curs 2018-19, s’han realitzat proves d’accés al marge del Programa formatiu (§2): 
exàmens de les proves de “Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España” 
(CCSE), exàmens DELE (“Diploma de Español como Lengua Extranjera”) i exàmens de xinès.

Pel que fa els exàmens del CCSE, al novembre del 2015, la URV i l’Instituto Cervantes varen 
signar el Conveni de reconeixement de Centre d’examen de les proves de coneixements 
constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE), que «té per objecte el reconeixement per 
part de l’Instituto Cervantes a la Universitat Rovira i Virgili com a “Centre d’examen CCSE”, 
i l’autorització perquè col·labori en l’administració de les proves CCSE, tant dels seus propis 
alumnes com d’altres candidats que vulguin inscriure’s en aquest centre per fer la prova» 
(clàusula primera: objecte del conveni). A partir d’aquest moment, s’han fet sis edicions del 
“Curso de preparación a las pruebas de nacionalidad del Instituto Cervantes”, cadascuna de 
les quals d’una durada de 28 hores, i 8 sessions d’examen, en les quals hi ha hagut un total 
de 471 inscrits: setembre 2018 (55 inscrits), octubre 2018 (49), novembre 2018 (80), gener 
2019 (65), febrer 2019 (66), març 2019 (38), abril 2019 (61), maig 2019 (57).

Quant als exàmens DELE, en aquest curs acadèmic s’han celebrat sis convocatòries: setem-
bre de 2018 (80 candidats), octubre de 2018 (31), novembre de 2018 (118), febrer de 2019 
(81), abril de 2019 (39), maig de 2019 (126). En total, s’hi han examinat 475 persones.

I, en referència als exàmens de xinès (HSK/YCT), s’han examinat 125 persones. Els exà-
mens oficials de suficiència de la llengua xinesa HSK (per a majors de 14 anys) i YCT (per 
a menors de 14 anys) s’ha realitzat a la URV per quart cop al mes de juny de 2019. Fins el 
curs 2015-16, aquestes proves, reconegudes oficialment per l’Estat xinès, només es podien 
realitzar a Barcelona i, des del 2015, a Girona. Segons aquest acord, que es deriva d’un 
conveni signat amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB) l’any 2014, aquesta 
institució acredita la URV per fer els exàmens oficials a Tarragona, forma professors de la 
Universitat com a examinadors i ajuda amb les tasques d’inscripció. Per la seva banda, la 
URV posa a disposició dels estudiants les seves instal·lacions per fer les proves, així com 
tot el suport logístic necessari. La professora xinesa coordinadora, Zhu Rongrong, és pro-
fessora del CEH.

Per tant, entre els exàmens de les proves de CCSE, els exàmens DELE i els exàmens de xi-
nès, s’han examinat 1.071 persones.

Resultats econòmics

La gestió econòmica dels cursos del CEH la du a terme la Fundació URV (FURV). El CEH 
gestiona el 4% del total del pressupost en concepte de cànon.
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Relacions institucionals

Les relacions institucionals que s’han establert durant el curs 2018-19 es divideixen, per 
una banda, en aquelles que s’han produït en el mateix CEH fruit de visites de delegacions 
d’altres entitats i, per l’altra, en les que ha tingut lloc durant les visites institucionals que 
han realitzat membres del CEH.

En primer lloc, pel que fa les visites institucionals que han realitzat el Dr. Nomdedeu (di-
rector del CEH), el Dr. Urquizu (coordinador de l’àrea de Llengua espanyola i Negocis del 
CEH) i la professora de xinès del CEH Shan Huang, durant el curs 2018-19 s’han establert 
diverses relacions, en el marc del Pla de captació del CEH, amb entitats xineses per con-
solidar les relacions existents amb universitats amb les quals col·laborem des de fa temps, 
per enfortir la relació i augmentar el flux dels seus estudiants cap al CEH.

Pel que fa les visites realitzades a entitats per consolidar les relacions existents amb univer-
sitats amb les que hi col·laborem des de fa temps, s’han establert relacions amb les entitats 
següents:

• Qingdao Huanghai University (25 de març de 2019). Ens ha rebut a la Qingdao 
Huanghai University la degana i la vicedegana (Haiqin Xue). S’ha introduït la 
URV i s’ha presentat el Curs d’espanyol acadèmic de preparació a màsters, que 
s’ha dissenyat al CEH.
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• Beijing City University (26 de març de 2019): Ens han rebut les professores 
Lidia (exestudiant del Programa formatiu del CEH i actual coordinadora de 
l’àrea d’espanyol de la BCU) i Silvia (actual degana). Ens han acompanyat a 
reunir-nos amb el professor Rong Guang (Bilologia), a qui hem presentat els 
possibles màsters universitaris de la URV que els seus estudiants poden cursar 
i el nostre curs de preparació per màsters universitaris a la URV centrat en 
l’espanyol acadèmic. Després hem presentat el programa formatiu per als es-
tudiants de tercer i quart a 102 estudiants de diferents graus de segon i tercer.
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• Binhai School of Foreign Affairs (27 de març de 2019): Ens hem reunit amb el 
profesor Víctor i amb la seva ajudant, la professora Inés. Hem parlat de dife-
rents temes de la nostra col·laboració.
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• Tianjin Foreing Studies University (28 de març de 2019): Ens hem reunit amb amb 
la Dalia (Zhang Peng), la degana de la Facultat d’espanyol d’aquesta universitat.

• Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian (1 d’abril de 2019): Ens hem 
reunit amb la Li Ni (degana de la Facultat d’espanyol)

• Shenzhen Technology University (3 d’abril de 2019): Ens hem reunit amb la 
professora Julia Lee (coreana). Pel que fa al CEH, està interessada en programes 
Study Abroad.
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• Shenzhen Polytechnic. Foreign languages (4 d’abril de 2019): Hem tingut una 
reunió amb el vicedegà de la Facultat de Llengües Estrangeres i Negocis, amb 
el Manolo (professor responsable d’espanyol) i l’Ambrosio (exestudiant del 
programa formatiu del CEH). Ens ha manifestat que estan molt contents amb la 
URV. Volen ampliar la col·laboració.
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En segon lloc, les relacions institucionals que s’han establert durant el curs 2018-19 en el 
mateix CEH fruit de la visita d’una delegació estrangera:

• Delegació de la Binhai School of Foreign Affairs (23 de novembre de 2018). El 
CEH va rebre la visita d’una delegació de l’Escola de Relacions Exteriors Bin-
hai (Universitat d’Estudis Estrangers de Tianjin). La delegació estava encapça-
lada pel rector, Shan Tirui, i estava formada pel degà de la Facultat d’espanyol, 
Zhang Bohua, el cap de l’oficina del rector, Liu Nan, i el professor ajudant de la 
Facultat d’alemany, Hu Yu. A la URV, la delegació va ser rebuda per la rectora, 
María José Figueras, i el vicerector d’Internacionalització, John Style. La rectora 
va donar informació sobre la URV, els va informar sobre el seu últim viatge a 
la Xina i va acceptar una invitació per visitar la seva universitat en el futur. Els 
membres de la delegació també van visitar el campus Catalunya, on es van re-
unir amb el director del CEH, Antoni Nomdedeu; la coordinadora acadèmica 
del CEH, Sandra Iglesia; el director del Departament de Dret Privat, Processal i 
Financer, Àngel Urquizu, i la professora de xinès del CEH i presidenta de l’As-
sociació d’Estudiants Xinesos de Tarragona, Zhu Rongrong. Es van reunir per 
parlar de com les dues universitats treballaven en conjunt.
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• Delegació de la Beijing Union University (17 de desembre de 2018): Antoni 
Nomdedeu, Sandra Iglesia i Àngel Urquizu varen rebre al CEH una delegació 
de la Beijing Union University. Aquesta delegació va estar encapçalada per Cao 
Changxing (secretari del Comitè del Partit, Col·legi de Turisme), acompanyat de 
Tian Yalin (directora adjunta del departament de cooperació estrangera, Col-
legi de Turisme) i Zhai Xiaolei (professora d’espanyol, Col·legi de Turisme). Es 
van presentar els programes del CEH i explorar diferents vies de col·laboració.
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• Delegació de la Beijing City University (18 de gener de 2019): Antoni Nomde-
deu, Sandra Iglesia i Àngel Urquizu varen rebre al CEH una delegació de la 
Beijing City University. Aquesta delegació va estar encapçalada per Cao Iaoyue 
Liu (vicedirectora de l’Escola de Llengües i Cultures Internacionales, Guang 
Rong (responsable del Departament de Medicina Biológica) i Yujing Guo (res-
ponsable del Departament de la Construcció Ciutadana). Es va aprofundir en 
les vies de col·laboració existents.

• Delegació de la Universitat de Llengües Estrangeres de Dalian (18 de gener de 
2019): Antoni Nomdedeu, Sandra Iglesia i Àngel Urquizu varen rebre al CEH 
una delegació de la Beijing City University. Aquesta delegació va estar encapça-
lada per la professora Li Ni, degana de la Facultat d’Espanyol. Es va aprofundir 
en les vies de col·laboració existents i en la millora dels programes formatius.
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A més de les relacions amb institucions xineses, s’han dut a terme altres relacions amb 
institucions d’altres països:

1) Inici de contactes amb Aranzazu Santos Muñoz, responsable del programa de 
formació de professorat d’espanyol de la Universitat de Dalarna (Suècia), per col-
laborar en les pràctiques del màster i diploma de postgrau de formació de professo-
rat d’ELE, organitzar conferències en comú i posar en marxa un pla de col·laboració 
entre el seu departament d’espanyol i el CEH.

2) Manteniment dels contactes amb la Sektion Spanisch FAN de la Friedrich-Alexan-
dre-Universität Erlangen-Nürnberg, per col·laborar en les pràctiques del màster i 
diploma de postgrau de formació de professorat d’ELE.

3) Presentació del llibre Un café con..., de l’editorial SGEL, amb les professores Marisa 
de Prada (IESE), Iolanda Nieves (IESE, UB) i Javier Lahuerta (ed. SGEL) a l’escola 
Expanish de Barcelona i Casa del Llibre de passeig de Gràcia de Barcelona.

4) Creació del comitè editorial de la publicació Diálogos ELE:

• Aranzazu Santos Muños (Universitat de Dalarna, Suècia)

• Diego Pascual Cabo (Universitat de Florida, EUA)

• Sierri Hinojosa Ruz (Centro Complutense para la Enseñanza de Español de la 
Universitat Complutense de Madrid)

Convenis

Actualment, el Centre d’Estudis Hispànics té 12 convenis vigents amb universitats asiàtiques.

Accions de promoció

Les accions de promoció de les activitats del CEH es poden agrupar en dos grans blocs. 
Per una banda, les accions de promoció en el marc dels viatges que realitza el CEH per tal 
d’atraure estudiants. Per altra banda, les accions de promoció realitzades en el marc del 
món virtual.

Pel que fa a les accions de promoció en el marc dels viatges per atraure estudiants, desta-
quem el viatge que el Dr. Nomdedeu i el Dr. Urquizu varen fer del 5 al 14 de novembre de 
2017 a la Xina per promoure l’oferta formativa del CEH, mantenir les relacions institucio-
nals amb les universitats amb qui existeix un conveni signat i establir noves relacions amb 
universitats amb qui encara no s’ha signat conveni. També s’han dut a terme altres accions 
de promoció en esdeveniments internacionals, com ara:

https://www.fau.de/
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• Blanca Domingo: 
CHINA EDUCATION 
EXPO (CEE), Pequín, 
Xina (20 i 21 d’octu-
bre de 2018).

• Article publicat al 
Diari de Tarragona el 
31 de març de 2019 
titulat “Tras los secre-
tos del lenguaje”, es-
crit per Gloria Aznar, 
al cicle “Mujeres 
Investigadoras”, on 
apareixen Isabel Gi-
bert i Sandra Iglesia com a professores del Centro de Estudios Hispánicos.

• Espai de divulgació científica organitzat per la Unitat de Comunicació de la 
Ciència de la Universitat Rovira i Virgili:

 – a Tarragona Ràdio, el dia 26 de febrer de 2019 (Isabel Gibert)

 – a Onda Cero Tarragona, el dia 27 de març de 2019 (Isabel Gibert)

• Col·laboració amb el XV Foro de Profesores de ELE (marzo 2019) de la Uni-
versitat de València (pagament del berenar de l’últim dia de congrés per poder 
incloure la informació del CEH als documents del Foro). 

• Blanca Domingo: NAFSA 2019 Annual Conference & Expo, Washington, D.C., 
del 26 al 31 de maig de 2019.

Diverses entrevistes a Antoni Nomdedeu en diferents mitjans de comunicació:

 – “Universitat internacional: 1.400 estudiants xinesos han passat per la 
URV”. Tarragonadigital: https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/
universitat-internacional-estudiants-xinesos-urv

 – “Estudiants xinesos celebren el Nou Any amb activitats obertes a tot-
hom” Diari Més digital: https://www.diarimes.com/noticies/tarrago-
na/2019/02/12/estudiants_xinesos_celebren_nou_any_amb_activitats_
obertes_tothom_54966_1091.html

 – “La celebració de l’Any Nou xinès a la URV, una oportunitat per la intercul-
turalitat”. infoCamp de Tarragona: https://infocamp.cat/arxiu-seccio-socie-
tat/item/26449-la-celebracio-de-l-any-nou-xines-a-la-urv-una-oportunitat-
per-la-interculturalitat

 – “Tarragona celebra l’any nou xinès”. Notíciestgn: http://www.noticiestgn.
cat/2019/02/11/tarragona-celebra-lany-nou-xines/

Pel que fa a les accions de promoció virtuals, destaquem les següents:

• Se segueixen utilitzant els dos vídeos promocionals (en castellà, anglès i xi-
nès) que es van fer el curs 2014-15. Un d’ells presenta el CEH i l’altre pro-
mociona l’oferta mitjançant testimonis dels estudiants. S’han penjat ambdós 
al web del CEH.

• Es manté el web del CEH més o menys actualitzat.

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/universitat-internacional-estudiants-xinesos-urv
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/universitat-internacional-estudiants-xinesos-urv
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/02/12/estudiants_xinesos_celebren_nou_any_amb_activitats_obertes_tothom_54966_1091.html
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/02/12/estudiants_xinesos_celebren_nou_any_amb_activitats_obertes_tothom_54966_1091.html
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/02/12/estudiants_xinesos_celebren_nou_any_amb_activitats_obertes_tothom_54966_1091.html
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/26449-la-celebracio-de-l-any-nou-xines-a-la-urv-una-oportunitat-per-la-interculturalitat
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/26449-la-celebracio-de-l-any-nou-xines-a-la-urv-una-oportunitat-per-la-interculturalitat
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/26449-la-celebracio-de-l-any-nou-xines-a-la-urv-una-oportunitat-per-la-interculturalitat
http://www.noticiestgn.cat/2019/02/11/tarragona-celebra-lany-nou-xines/
http://www.noticiestgn.cat/2019/02/11/tarragona-celebra-lany-nou-xines/
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• Blog Diálogos E/LE: http://www.dialogosele.com 

• Xarxes socials del CEH (Facebook, Twitter, Instagram):

 – s’ha passat de tenir 1.261 seguidors de la pàgina de Facebook del CEH el 3 
de juny de 2018 a 1.805 el 25 de maig de 2019

 – els grups vinculats a la pàgina de Facebook del CEH continuen creixent pel 
que fa a membres: el grup “Actividades de cultura para las clases de ELE” 
té actualment 4.968 membres; el grup “Actividades de ELE para niños” té 
5.216; el grup “Máster en Enseñanza de ELE (FURV)(Máster online)” té 516 
membres; el grup “Máster en Enseñanza de lenguas extranjeras (Español) 
(URV Tarragona) té 775 membres; i el grup “Professors de català com a L2/
LE” té 1.083 membres

 – la pàgina de Facebook “Màster en Enseñanza de ELE online” té 318 segui-
dors

 – el compte de Twitter té actualment 873 seguidors

 – el compte d’Instagram té actualment 542 seguidors

Participació en congressos, xarxes i altres esdeveniments

Durant el curs 2018-19, els membres del CEH han assistit a trobades nacionals i internaci-
onals de diferent tipus:

1) Ángel Huete: Ponència a les I Jornadas 
de Formación del Profesorado de ELE 
de Revista Puente: La película La Novia 
como medio para la reflexión sociocul-
tural: valoraciones de los estudiantes si-
nohablantes (Qingdao University, Xina, 
14 d’octubre de 2018)

2) Ángel Huete: Assistència al IV Foro 
Universitat de Barcelona-SGEL (Univer-
sitat de Barcelona, 22 de març de 2019)

3) Ángel Huete: Participació en els Tallers de Sant Jordi 2019 amb el taller: Lengua y 
Tecnología: ¿una simbiosis perfecta? (Institut Josep Tapiró, Reus, 23 d’abril de 2019)

4) Ángel Huete: Comunicació a les V Jornades del Doctorand: La teoría de las funci-
ones lexicográficas como base para la definición de una app para entrenadores de 
fútbol (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 7 de maig de 2019).

5) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència a la conferència “COIL, oportunitats de 
l’aprenentatge internacional en línia”. Maig de 2019.

6) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència al taller “Com implementar el COIL a 
l’aula”. Maig de 2019.

7) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència amb conferència invitada (“El humor es 
algo muy serio”) al IV Foro Universitat de Barcelona-SGEL 

http://www.dialogosele.com
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8) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència al IV Foro Universitat de Barcelona-SGEL, 
Jonada didáctica de formación para professores de ELE organitzada por la Sociedad 
General Española de Librería (SGEL) i la Universitat de Barcelona, 22 de març de 2019

9) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assitència al Stratapp Multiplier Event of Erasmus+ 
KA203 Project “Gamifiying Academic English Skills in Higher Education: Readking 
Academic English App”, 7 de juny de 2019 a la URV.

10) Isabel Gibert: Taller convidat “Uso de Instagram en el aprendizaje de lengua extarn-
jera” al Stratapp Multiplier Event of Erasmus+ KA203 Project “Gamifiying Academic 
English Skills in Higher Education: Readking Academic English App”, 7 de juny de 
2019 a la URV.

11) Isabel Gibert: Assistència al Congreso Internacional de investigadores en inmigra-
ción y asilo. IX Jornada de extranjería: “Retos en inmigración y asilo en la Unión Eu-
ropea: perspectiva europea, internacional, nacional y comparada”, organitzat per la 
Facultat de C. Jurídiques de la URV a Tarragona el 13 de juny de 2019.

12) Isabel Gibert: Participació amb la comunicació “Retos de integración de la inmi-
gración a partir de los cursos de lengua y cultura para personas migrantes recién 
llegadas” al Congreso Internacional de investigadores en inmigración y asilo. IX 
Jornada de extranjería: “Retos en inmigración y asilo en la Unión Europea: perspec-
tiva europea, internacional, nacional y comparada”, organitzat per la Facultat de C. 
Jurídiques de la URV a Tarragona el 13 de juny de 2019.

13) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència al curs “El llenguatge teatral en la docèn-
cia: una eina per a la comunicació”.

14) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència al 6è Mercat de projectes socials de la 
URV, 8 de maig de 2019.

15) Isabel Gibert i Sandra Iglesia: Assistència al curs “Qüestions pràctiques relaciona-
des amb la protecció de dades aplicades a la docència i la recerca en l’ús de la 
tecnologia per a l’aprenentatge”, 25 d’abril de 2019.

16) Isabel Gibert: Participació com a membre de la Xarxa per al Desenvolupament de 
Model Docent de la URV, Xarxa per a l’impuls de la URVdigital. Una estratègia 
d’acció per al desenvolupament de la formació en contextos digitals, (X05/18), amb 
una durada de dos anys.

17) Sandra Iglesia i Isabel Gibert: Comunicació-taller Estudiantes sinohablantes en 
el aula, del manual a la acción a les “IV Jornadas Internacionales EnELE”, 14 de 
novembre de 2019.

18) Antoni Nomdedeu Rull: “El primer glosario de fútbol en español” en VII Reunión 
Internacional de la Red temática “Lengua y Ciencia”. Lengua de la ciencia, patri-
monio textual y humanidades digitales (Universidad de Salamanca, Salamanca, 4-6 
de septiembre de 2018).

19) Antoni Nomdedeu Rull: “Un nuevo concepto de diccionario de ELE/EL2 para nue-
vos perfiles de usuarios”. XXIX Congreso de la ASELE. Perfiles, factores y contextos 
en la enseñanza y el aprendizaje de ELE/EL2 (Santiago de Compostela, 5-8 de 
setembre de 2018).

20) Antoni Nomdedeu Rull: Participació a la taula rodona “Elaboración de diccionarios 
especializados por lingüistas y filólogos”. Jornada AETER 2018: Avances en la lexico-
grafía especializada: retos y cambios en la elaboración de recursos lexicográficos y 
terminológicos para traductores e intérpretes. Moderadora: Carmen Marimón Llorca 
(IULMA-UA). Participants: José Mateo Martínez (IULMA-UA); Mercedes Roldán Ven-
drell (UJA); Antoni Nomdedeu Rull (URV); María García Antuña (Fundación Comillas).
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21) Isabel Gibert: Assistència a la Jornada TESLA organitzada per l’AQU “Els programes 
en línia i semipresencials: assegurament i avaluació de la qualitat”, 15 de novembre 
de 2018.

22) José Antonio Moreno i Isabel Gibert: Assitència al III Encuentro Centros de Examen 
DELE/CCSE- 22/01/19 a l’Instituto Cervantes de Madrid.

23) Isabel Gibert: Avaluació de qualitat de l’Instituto Cervantes del Centre Speakeasy 
Languages de Barcelona (SACIC).

Elaboració de materials

Escofet Gibert, Isabel and Iglesia Martín, Sandra (coord.), Diecisiete villancicos para la clase 
de ELE, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2018. ISBN: 978-84-8424-727-9.

Estades en centres internacionals

• Estada de docència a la 
Shenzhen Polytechnic 
(Guangdong, China), de se-
tembre de 2018 al desembre 
de 2018. Activitats realitzades:

• Docència als alumnes xine-
sos de Negocis Internacionals 
(espanyol).

• Col·laboració amb els profes-
sors del Departament d’Espa-
nyol de la School of Applied 
Foreign Languages en tasques 
de docència i promoció:
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Altres activitats

Finalment, recollim en aquest darrer apartat activitats com ara la celebració de l’any nou 
xinès i el lliurament de de diplomes.

Any nou xinès

El 19 de febrer de 2018 es va celebrar al campus Catalunya de la URV la festa de l’Any Nou 
Xinès, com en els últims anys. El 2018 és l’Any del Gos. En relació amb la festa de l’Any 
Nou Xinès, es varen dur a terme les activitats següents:

• Celebració al campus Catalunya de la URV: el 19 de febrer, de 10 a 14 h (foto)

• Festa de l’Any Nou Xinès a Tarragona: 25 de febrer, de 10 a 14 h

• Carrera de l’horòscop xinès: 25 de febrer, de 9 a 10:30 h

• Mes de la cultura xinesa a la Biblioteca Pública de Tarragona

• Any Nou Xinès a Barcelona: voluntariat i desfilada de taitxí 17 de febrer (foto).
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Com a activitat parti-
cular d’enguany, volem 
destacar la cursa de l’ho-
ròscop xinès. Es va pro-
posar una celebració el 
dia 25 de febrer de 2018 
amb l’objectiu d’apro-
par la cultura xinesa a 
Tarragona, intentant que 
no només els xinesos hi 
participin, sinó que tota 
la gent que vulgui s’hi 
acosti. En aquesta cele-
bració es va afegir una 
cursa popular (foto).
Aquesta idea va sorgir, d’una banda, d’una faula xinesa que ens explica com es van escollir 
mitjançant una cursa els animals que formarien part de l’horòscop xinès. D’altra banda, es 
volia adaptar la tradició de la cursa de Sant Silvestre de Cap d’Any, motiu pel qual es con-
sidera que la forma més simbòlica i apropiada d’apropar la cultura xinesa a la ciutadania 
de Tarragona és mitjançant una cursa popular.

Es varen realitzar diferents activitats per a totes les edats, que van permetre conèixer la 
cultura xinesa de més a prop. Addicionalment, i atès que les activitats es varen posar en 
funcionament un cop iniciada la cursa, els participants van poder gaudir d’aquestes activi-
tats a mesura que van anar arribant.

D’entre aquestes activitats, es varen instal·lar diferents carpes, on es va poder trobar:

• Taller infantil d’ensenyament de caràcters xinesos

• Taller de cal·ligrafia xinesa

• Taller de traducció de noms

• Taller de l’Òpera de Beijing

• Pintada de cares infantil amb l’estil propi de l’Òpera de Beijing

• Taller del teatre de les ombres xineses

• Jocs tradicionals xinesos de taula (go, mahjong, escacs xinesos ...)

• Exposició d’objectes i llibres xinesos

• Activitat esportiva tradicional xinesa

• Demostració i classes de kungfu

• Demostració i classes de taitxí

• Degustació de te

Després de la cursa, es varen realitzar diferents espectacles de la cultura xinesa, com la 
dansa del lleó, la dansa del drac, instruments tradicionals xinesos, exhibició de vestits 
tradicionals i exhibició de kungfu i taitxí. En l’espai també hi havia una mostra del pintor 
arrelat al Vendrell Daniel Fenoy, que, seguint la tradició de Fortuny, va desenvolupar un 
estil de pintura oriental i va exposar diverses vegades a la Xina, a més de comptar amb 
reconeixements i obra en diversos museus.
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Lliurament de diplomes

El lliurament de diplomes del curs 
2018-19 als estudiants xinesos que 
estudien a la URV es va celebrar 
el divendres 31 de maig a l’Aula 
Magna del campus Catalunya de 
la URV. L’acte va estar presidit pel 
vicerector de Programació Aca-
dèmica i Docència, el Dr. Do-
mènec Puig Valls; la directora del 
Centre de Formació Permanent 
de la FURV, la Sra. Natàlia Rull; 
el director del CEH, el Dr. Antoni 
Nomdedeu Rull; la coordinadora 
acadèmica del CEH, la Dra. San-
dra Iglesia Martín, el coordinador de l’àrea de Llengua i Negocis del CEH, el Dr. Àngel 
Urquizu Cavallé. Enguany han estat 62 joves, procedents de nou universitats xineses (foto).

L’acte va començar amb la salutació de les autoritats i la benvinguda al públic assistent. A 
continuació, es varen pronunciar diversos parlaments dels estudiants xinesos i es varen lliurar 
diplomes i premis. Un cop acabat l’acte, es va fer un piscolabis a la plaça de la Concòrdia 
del campus Catalunya.

Activitats de l’Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona

L’Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona està formada per estudiants i 
exestudiants de la URV i promou el coneixement de la cultura i la llengua xineses. El Cen-
tre de Formació Permanent de la Fundació URV i el CEH li donen suport.

L’Associació la formen majoritàriament estudiants i exalumnes dels cursos d’espanyol que 
ofereix la URV a les universitats xineses, i també ciutadans de la demarcació de Tarrago-
na. El CEH té com a objectiu l’ensenyament de la cultura hispànica i de l’espanyol com a 
llengua estrangera, i el CFP de la Fundació URV és l’entitat responsable de la gestió dels 
programes de formació del CEH. Les tres entitats posen en comú, doncs, els mitjans i recur-
sos de què disposen per aconseguir la millora de la carrera professional de l’alumni xinès 
i el coneixement de les dues llengües i cultures. Les entitats col·laboren per a la integració 
cultural i la millora de l’ocupabilitat de l’alumnat xinès, i en l’organització i difusió de 
conferències, seminaris i activitats d’interès mutu de difusió de les dues cultures i llengües.
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En aquest marc, el curs 2018-19 l’Associació ha realitzat les activitats següents:

• 6 d’octubre: junt amb els Pataquers URV els estudiants xinesos varen ajudar 
a la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, que va participar al Concurs de 
Castells de Tarragona.

• 5 i 6 d’octubre: participació en l’Assemblea de les associacions estudiantils 
xineses a Salamanca, organitzada per l’Oficina d’Educación de l’Ambaixada 
Xinesa a Espanya.
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• 22 d’octubre: xerrada sobre seguretat impartida pel Consolat General de la de 
la Xina a Barcelona i els Mossos d’Esquadra de Tarragona.
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• 29 d’octubre: la Castanyada

  

• 6 de novembre: visita guiada per Tarragona
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• 12 i 16 de novembre: Els campus Catalunya, Sescelades i Bellissens van acollir 
la primera Fira d’Associacions per fer visibles las entitats d’estudiants que hi ha 
a la URV.

  

• 25 de novembre: presentació de hanfu, vestimenta tradicional xinesa, a l’Insti-
tut Marta Mata de Salou i a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus.
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• Del 26 de novembre a l’1 de desembre: la setmana de la cultura xinesa a l’Espai 
Jove Kesse.

• 14 de desembre: veure espectacles de flamenc.
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• Del 10 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: Exposició de traduccions 
de poesies xineses anteriors a l’any 221 aC al CRAI Catalunya. 

  

• 22 de desembre: taller infantil del teatre d’ombres xineses a l’Aula de Xinès a 
Tarragona.
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• 29 de gener: conferència sobre els caràcters xinesos a la Biblioteca Pública de 
Tarragona.

  

• 30 de gener: conferència sobre l’art del te xinès a la Biblioteca Pública de 
Tarragona.
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• 7 de febrer: taller infantil del drac xinès a la Biblioteca Pública de Tarragona.

  

• 14 de febrer: taller infantil del teatre de les ombres xineses a la Biblioteca Pública 
de Tarragona.
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• Participació a la desfilada de l’Any Nou Xinès a Barcelona.

• 11 de febrer: festa de l’Any Nou Xinès a la URV.
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• 17 de febrer: la cursa dels horòscops xinesos i la fira de la cultura xinesa a la 
plaça Corsini de Tarragona.
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• 18 de febrer: presentació de l’Any Nou Xinès i la poesia xinesa a la Cantonada, 
organitzada per Infocamp.
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• 25 de febrer: visita guiada al celler i calçotada.
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• 14 d’abril: xerrada sobre la cal·ligrafia xinesa als estudiants del Departament 
d’Història i Història de l’Art de la URV a la classe de la professora Anna Isabel 
Serra.

 

• De l’1 al 28 d’abril: exposició fotogràfica sobra la vida a Tarragona dels estudiants 
xinesos al CRAI Catalunya. 

 

• Pràctiques a Infocamp.

• Companys lingüístics.


