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Los objectius 
Aquesir las competéncias necessàrias per presentar lo concors de recrutament 
dels professors de las escòlas bilinguas e venir ensenhaire d’occitan dins
las escòlas primàrias bilinguas de las regions Novèla-Aquitània o Occitània.

Per qual ? 
Estudiants de l’Universitat de Lleida inscrits en L2 o L3 que vòlon apréner 
l’occitan e lo francés per venir professor de las escòlas bilinguas dins las 
acadèmias de Bordèu, Limòtges, Montpelhièr, Peitius o Tolosa.

Coma ? 
Los candidats retenguts s’inscrivon en L3 a l’Universitat de Tolosa Joan-Jaurès 
o de Montpelhièr Paul-Valéry dins lo quadre de las convencions que ligan 
aquelas universitats. Un plus : una formacion lingüistica en occitan e en francés 
dedicada serà mesa en plaça especificament per la promocion !

Quand ?  
1era session per la rentrada de 2018
• 15 d’Abril > 15 de mai de 2018 
 Candidatura sus escola-futura.eu
• Mai de 2018
 Preseleccion dels candidats puèi entretens
• Setembre de 2018
 Començament de la formacion lingüística a Montpelhièr o Tolosa 
 dins lo quadre d’un Erasmus per validar la L4
• Setembre de 2019
 Master MEEF 1º gra percors occitan a l’ESPE de Tarba, Montalban
 o Carcassona a l’Universitat de Lhèida
• Mai de 2020
 Presentacion del concors CRPE especial lenga occitana

Quant ? 
Còstes d’inscripcion universitaris : pagats pel projècte.
Borsa per tal de compensar los fraisses de mobilitat e de lotjament :
600 € per mes e per estudiant pendent 10 meses, siá un total de 12 000 €
sus dos ans, que s’apondon a las autras ajudas abitualas possiblas

Objectius 
Adquirir les competències necessàries per presentar-se al concurs de 
contractació de professors d’escoles bilingües i esdevenir professor d’occità
en escoles de primària bilingües de les regions Nova-Aquitània i Occitània.

Qui hi pot optar? 
Estudiants de la Universitat de Lleida que hagin completat el tercer any dels 
seus estudis que vulguin aprendre occità i francès per fer de professor a les 
circumscripcions educatives de Bordeus, Llemotges, Montpeller, Peiteu o Tolosa 
de Llenguadoc. 

Com s’ha de fer? 
Els sol·licitants que hagin estat acceptats s’hauran d’inscriure en el primer any 
de màster de les universitats de Tolosa-Joan Jaurés o Montpeller-Paul Valéry, 
en el marc dels convenis ja establerts amb aquests centres, com a equivalent 
del quart any de Lleida. Hi haurà un plus afegit: una formació lingüística 
específica en occità i en francès per a la promoció!

Quan s’ha de fer?  
Primer període per al curs 2018-2019
• Del 15 d’abril al 15 de maig de 2018
 Presentació de sol·licituds al web  escola-futura.eu
• Maig de 2018
 Primera selecció dels sol·licitants i entrevistes.
• Setembre 2018
  Començament de la formació lingüística a les universitats de Montpeller-
 Paul Valéry i Tolosa-Joan Jaurés, que pot servir com a equivalent del quart
 any a la Universitat de Lleida en el marc Erasmus.

• Setembre 2019
Primera fase del Màster MEEF (ensenyament, educació
i formació), amb itinerari occità, a l’ESPE (escola del professorat 
i de l’educació) a Tarba, Montalbà i Carcassona.
• Maig 2020
Concurs especial per esdevenir professor de llengua occitana 

Quant em costarà? 
Les despeses d’inscripció universitària seran pagades pel projecte.
Hi haurà una beca per compensar les despeses d’allotjament i de 
mobilitat: 600€ cada mes per estudiant, durant deu mesos.
Per tant, 12.000€ en el termini de dos anys, que poden sumar-se 
a altres tipus d’ajuda.

(CRPE)

Venir professor d’occitan dins una escòla bilingua
occitan/francés en region Novèla-Aquitània o Occitània !

Ensenhar l’occitan dins
las escòlas bilinguas
occitan/francés 
Sus un territòri larg que s’espandís de la còsta 
atlantica a las rivas septentrionalas
de la Mediterrània, l’ensenhament de la lenga 
occitana es en progression constanta gràcia
al desvolopament de classas bilinguas
francés/occitan per las qualas es uèi necessari 
de recrutar un mai grand nombre
de professors/as.

Ensenhar dins aquelas classas exigís una 
mestresa de las doas lengas francesa 
e occitana, validada pels concorses de 
recrutament als quals los estudiant/as
se i presentan pas pro nombroses, malgrat un 
nombre de pòstes important a provesir (una 
cinquantena per an sus l’airal occitan per las 
escòlas del primièr gra).

Escòla futura 
Una formacion linguistica intensiva en occitan 
(e/o en francés se besonh) que vos permetrà 
d’aquesir lo nivèl de lenga requesit per capitar 
los concorses d’ensenhament e una ajuda 
financièra que vos libèra dels laguis materials 
pendent tota la durada de la formacion.

Per què no fer de professor d’occità 
a les regions de Nova-Aquitània
o Occitània? 
Amb un ampli territori que va del sud de 
la costa atlàntica de l’Estat francès fins a 
les ribes septentrionals de la Mediterrània, 
l’ensenyament de la llengua occitana progressa 
constantment gràcies a la creació de classes 
bilingües francès-occità per a les quals avui
es necessita un nombre molt més important 
de professors.
Ensenyar en aquestes classes exigeix un 
domini de les dues llengües, el francès
i l’occità, que es convalida amb concursos
de contractació on no hi ha un nombre prou 
elevat d’estudiants que s’hi presentin, perquè
la quantitat de places és important (cada any,
pel que fa a les escoles de primària, n’hi ha
una cinquantena en l’àrea occitana).

Escòla futura 
Es tracta d’una formació lingüística intensiva 
en occità (i, si cal, en francès) que us permetrà 
d’adquirir el nivell de llengua necessari per 
superar els concursos d’ensenyament i al 
mateix temps d’un finançament que us 
alliberarà de preocupacions materials durant 
tota la durada de la formació.

Fer de professor d’occità en una escola bilingüe
a Occitània


