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- Parlar la llengua d'aquí significa ser més lliure.
- Parlar el català m'ha obert portes.
- Quan vaig començar a parlar als meus veïnats en català, m'oferiren el seu cor.
- Parlar el català em vincula a aquesta illa i la seva gent.
- Parlar el mallorquí fa que em senti a casa.
- Si aquesta illa serà casa meva, depèn de mi.
- He après el català perquè al meu país també voldríem que ens parlassin en la
nostra llengua.
- La millor manera d'integrar-nos és que ens parlin en la llengua autòctona de
Mallorca.
- Perquè els nouvinguts aprenguem que el català és la llengua pròpia de Mallorca,
els seus parlants l'han de parlar sempre i amb tothom.
- Ens confon veure que hi ha catalanoparlants que es parlen en castellà.
- Parlar el català és la forma més senzilla de donar les gràcies a la societat que
ens acull.
- Les experiències positives em recompensen del llarg esforç d'haver après el
català.
- Respectar les persones és respectar la seva llengua.
- Si els catalanoparlants em parlen en castellà, em sent exclòs.

Idees extretes de les converses entre diverses persones immigrades i Dorotea Ballermann, en el marc
del seu estudi «L'oferta cultural com a eina d'integració lingüística i social» (treball de fi de màster en
procés de redacció).
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Una invitació a ser d'aquí
Vaig néixer a Sidi Slimane, als afores de Casablanca, al Marroc, l'any 1985. Quan
tenia dotze anys els meus pares emigraren a sa Pobla. Aleshores la comunitat
magrebina poblera era de devers 700 persones. En aquell temps els nins
marroquins i els poblers jugaven junts a futbol -quan dic junts vull dir al mateix
equip- al campet del poliesportiu. M'agradaven les cabanes que tenien els nins
poblers allà on ara hi ha la ronda, jo volia jugar amb ells. Les primeres vegades
que m'hi vaig acostar no em reberen gaire bé, però vaig ser banyeta i al final vaig
aconseguir que m'hi deixassin jugar. No anava a escola, llavors no hi havia policia
que ens controlàs. El que més record és la vida al carrer, les ganes que tenia de
jugar i, sobretot, de sentir-me part d'aquell poble.
En cinc mesos de relacionar-me amb els nins poblers ja parlava un català prou
fluid, cosa que m'ha permès, amb el temps, ser considerat un més. Tenc molts
amics poblers -jo ara també ho som, pobler- i, tot i que encara hi ha molta feina
per fer, estic convençut que les dues comunitats tenim l'oportunitat de conèixernos mútuament i arribar a esdevenir una de sola, en què es respectin les cultures
i les creences de les dues bandes. En definitiva, que la integració es produeixi
d'una manera efectiva sense haver de deixar mai de banda la nostra cultura ni les
nostres arrels.
A totes les persones que arriben a Mallorca, o que fa temps que ja hi són, els
anim a aprendre la llengua d'aquí. És la via més ràpida d'integració que conec. I
als d'aquí, els deman que ens parlin sempre en català, encara que per la nostra
fesomia sembli que no l'hàgim d'entendre. És el millor regal que ens poden fer.
Tarik Aissaoui
Marroquí pobler, constructor de ponts interculturals
Representant de la delegació de l'associació Al-Maghreb a sa Pobla
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Guia pràctica d’acollida lingüística

Introducció
La Guia pràctica d'acollida lingüística s'adreça a
professionals de l'acollida de persones
nouvingudes: personal de serveis socials,
treballadors i educadors socials, treballadors
familiars, informadors, tècnics d'ocupació, agents
de desenvolupament local, mediadors
interculturals, persones que treballen en entitats
i institucions vinculades al procés d'acollida, i
tècnics de dinamització lingüística, entre d'altres.
Hi trobareu reflexions i recursos pràctics per
fomentar l'ús de la llengua catalana en la tasca
d'acompanyament i d'inclusió social d'aquesta
part de la població.

desborden la tasca que pot fer el professorat de
llengua. Per això, es requereix, ara més que mai,
la coordinació d'objectius i actuacions de tots els
agents socials i educatius que intervenen en la
rebuda i la inclusió social de la població
nouvinguda, i que precisament són els primers
referents lingüístics d'aquesta població (en els
serveis públics, associacions, centres de lleure,
equipaments esportius...).

Aquest material parteix del convenciment que la
gestió de la diversitat i la integració de totes les
persones ha de basar-se en el respecte cap a les
diferències, però alhora en el marc d'un projecte
comú per poder ser membres de la societat en
igualtat d'oportunitats i llibertats. Aquestes
oportunitats difícilment es podran assolir si no hi
ha una inclusió lingüística.

La guia, doncs, ofereix un recull de propostes
recomanades per diferents professionals, amb un
objectiu lingüístic concret i que poden ser
practicables en diversos àmbits. Bona part dels
continguts de la guia són fruit de l'experiència que
la Plataforma per la Llengua ha anat acumulant a
partir de l'activitat duita a terme a través de la seva
campanya d'acollida lingüística, i també de les
experiències realitzades en els darrers anys des
d'entitats i associacions per apropar el català als
nous ciutadans de les Illes Balears i compartir el
nostre desig de progrés social i cultural.

De fet, actualment emergeixen moltes idees i
actuacions educatives força innovadores en
llengua catalana. L'oferta de cursos incials de
català es va ampliant i s'intenta que estigui a
l'abast de totes les persones que arriben a les
nostres illes sense conèixer-ne l'idioma; però en
la societat complexa en la qual vivim, els objectius
d'educar i formar aquestes persones perquè es
puguin desenvolupar socialment i lingüística

A causa de l'àmbit de competència de les
actuacions que du a terme el Consell de Mallorca,
la guia està enfocada per utilitzar-se a Mallorca,
tot i que pel que fa als aspectes sociolingüístics
i de legislació, és vàlida per a tot l'àmbit territorial
de les Illes Balears. Això no obstant, la majoria
de reflexions i propostes que s'hi fan també
poden ser útils per a altres indrets arreu dels
territoris de parla catalana.
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Estructura de la guia
En els primers tres blocs, els continguts s'han
articulat considerant els tres processos bàsics de
l'acollida lingüística: l'acollida inicial,
l'aprenentatge de la llengua i les relacions socials.
L'acollida inicial fa referència als àmbits on es
produeixen els primers contactes de les persones
nouvingudes amb la societat d'acollida, que
normalment són el dels serveis socials i el
sociolaboral. Es remarca la importància dels
hàbits lingüístics i els avantatges que proporciona
l'aprenentatge de la llengua. Posteriorment, se
centra en l'aprenentatge lingüístic: quins recursos
hi ha, com es pot aprendre
transversalment a través del
lleure... Finalment, s'ocupa del
desenvolupament de les
relacions socials.

a la pàgina web on es pot localitzar, o bé un
telèfon o adreça electrònica de contacte per
demanar-ne més informació.
Pel que fa al quart i darrer bloc, es mostra un
recull de bones pràctiques: projectes encapçalats
per entitats, empreses o l'Administració pública
a fi d'aconseguir resultats positius en l'ús del
català a curt termini. Cada bona pràctica conté
una breu avaluació nostra, amb comentaris o
suggeriments per reforçar els aspectes de
l'experiència que ens han semblat més
interessants.

En cada tema es faciliten alguns
recursos i materials de consulta,
que hem anomenat eines, i que
consideram que poden ser útils
per treballar els objectius proposats en
cada apartat. Cada eina inclou la referència
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1. L’acollida inicial

1.1. Els hàbits lingüístics
dels agents socials
Si les persones que acollim la població
nouvinguda, ja sigui en ajuntaments, ambulatoris,
escoles, esplais, equipaments esportius, etc.
mantenim una alta fidelitat en l'ús del català, ja
feim una tasca molt important d'integració
d'aquesta població perquè:
a) Evitam l'exclusió social. Segur que en més
d'una ocasió ens hem topat amb la frase «els
nouvinguts no necessiten aprendre el català
perquè el castellà tothom l'entén». Però cal
assumir que integrar-se no és el fet de poderse comunicar: integrar-se implica el fet de viure
en un lloc en igualtat de condicions que la
resta dels ciutadans. Per això, negar l'accés al
català a les persones nouvingudes en el
territori on aquesta és la llengua pròpia
representa una forma més d'exclusió social.
b) Oferim oportunitats per poder aprendre la
llengua catalana. Els professionals que
treballam en centres socials i educatius on l'ús
social del català és baix, lluny de fer esforços
en va, cobrim de fet els dèficits de la llengua
catalana que hi ha en aquests municipis o
barris on viuen les persones nouvingudes.
c) Podem millorar les condicions de la nostra
llengua. Des de la nostra tasca podem fer que
el català sigui la llengua vehicular i habitual en
un futur immediat. De fet, la població
nouvinguda ha canviat el panorama lingüístic

del nostre país: d'una situació de bilingüisme
s'ha passat a una situació de plurilingüisme
(només a les Illes Balears es parlen més de
100 llengües). Aquest és un context nou i molt
favorable perquè el català es converteixi
definitivament en un autèntic punt de trobada
en la nostra societat.
d) Vetlam per la igualtat d'oportunitats. La
legislació vigent inclou l'ús del català com un
dret del conjunt dels ciutadans. L'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears estableix que
(art. 4, títol I, de la Llei orgànica 1/2007):
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter
d'idioma oficial.
2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i
ningú no podrà ser discriminat per causa de
l'idioma.
3. Les institucions de les Illes Balears garantiran
l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran
les mesures necessàries per assegurar-ne el
coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant als drets dels ciutadans de les
Illes Balears.

Per tant, relacionar-nos en català amb la població
nouvinguda és una de les eines de què disposam
per garantir-los l'exercici dels mateixos drets que
el comú de la població.
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Guia pràctica d’acollida lingüística

Pautes de comunicació
Per ser fidels a la llengua catalana hem
d'acostumar-nos a un nou hàbit: el de mantenir
l'ús de la llengua en totes les situacions,
independentment de la procedència de
l'interlocutor. Hem de vetlar perquè, a partir del
primer contacte, el català esdevingui la llengua
vehicular. Podem adoptar algunes pautes que
facilitin la comunicació, com ara:
a) D'entrada convé sempre mantenir la llengua
catalana, i si la comprensió és difícil, utilitzar
una sèrie de recursos molt senzills:
- Parlar amb una velocitat inferior a la normal
- Acompanyar el discurs amb gests o imatges
- Simplificar el vocabulari i les frases que
utilitzam (frases curtes, vocabulari senzill...)
- Repetir les frases, si cal, o traduir alguna
paraula (si és possible, en la llengua més
propera a l'interlocutor)
- Interpretar els missatges i, si s'escau, ajudar
a completar-los
- Fer preguntes que mirin d'esbrinar si s'ha
entès correctament la informació
b) En algunes ocasions, la prioritat de comunicarnos amb fluïdesa el primer dia que ens
entrevistam amb una persona nouvinguda crea
una situació difícil respecte a la nostra actitud
de ser fidels al català. Pot ser que vulguem
transmetre una informació important i ens
trobem que l'altra persona no ens entén de cap
manera o que mostra estranyesa pel fet que li
parlem una llengua que potser ni tan sols sap
que existeix. En aquests casos, la nostra
resposta variarà en funció de la receptivitat de
l'interlocutor i de cada situació concreta.
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c) No hem de canviar de llengua llevat que, com
a mínim, ens ho demanin i per la circumstància
concreta creguem que és el més convenient.
En el cas, últim, que hàgim de canviar de
llengua, farem servir, si és possible, la llengua
més propera a la persona nouvinguda (no a
nosaltres). El castellà no és sempre,
evidentment, el canal més proper; cal tenir-ho
en compte.
d) També podem utilitzar un servei de traducció
(vegeu l'eina 1 del tema 1.3). Cal demanar que
la traducció es faci en català, perquè la persona
interlocutora vegi la utilitat d'aquesta llengua.
e) En el cas que parlem amb pares i mares, cal
transmetre'ls la importància que els seus fills
aprenguin el català i l'utilitzin. Si ells mateixos
no coneixen la llengua, i encara que aquesta
sigui una opció que finalment decidiran ells,
cal motivar-los perquè aprenguin el català
(vegeu el tema 1.2) i orientar-los sobre llocs on
aprendre'l (vegeu eina 1 del tema 2.1), ja que
això contribuirà a no perpetuar aquesta situació
de mancança comunicativa.
Totes aquestes recomanacions són aplicables a
la població d'acollida en general, a cadascuna de
les persones catalanoparlants que, amb la seva
actitud lingüística, tenen un paper decisiu per fer
del català la llengua comuna. El model que
observin els nouvinguts en els professionals de
l'acollida és de gran importància a l'hora d'actuar
lingüísticament d'una determinada manera.
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1. L’acollida inicial

Objectius >
> Assumir el paper dels agents
socials en l'aspecte lingüístic
> Prendre consciència del rol de
la llengua catalana com a eina
d'inclusió social
> Saber resoldre una situació de
mancança comunicativa

Eina 1.
Guia pràctica per saber
resoldre situacions
lingüístiques quotidianes

Què faig si...?, 3a edició, Plataforma per la Llengua, Barcelona,
2008. Es tracta d'una guia que exposa suggeriments per afrontar
algunes situacions quotidianes relacionades amb l'ús de la llengua
que a vegades se'ns fan difícils de resoldre. Recomanam sobretot
l'apartat «Converses i diàlegs amb persones que no parlen català».
Per a més informació: Plataforma per la Llengua
Telèfon: 933 211 803 - A/e: info@plataforma-llengua.cat
En línia:
www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1160/guia_quefaigsi.pdf
Pròximament estarà disponible una versió d'aquesta guia adaptada
a les Illes Balears, elaborada pel Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears (COFUC).
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Guia pràctica d’acollida lingüística

Eina 2.
Tallers i xerrades
de sensibilització

a) Taller d'educació per la llengua, adreçat als joves i adolescents,
i Taller per la llengua, adreçat a la població general
Cada taller consisteix en una sessió de 4 hores en la qual,
mitjançant l'anàlisi d'una sèrie de dades objectives sobre usos
lingüístics, es reflexiona sobre el paper que juga cadascú envers la
pervivència de la llengua i es plantegen arguments eficaços per fer
evident la necessitat de convertir la llengua catalana en llengua
comuna de relació de la nostra societat.
El Grup Blanquerna organitza aquests tallers amb l'objectiu de despertar la sensibilitat envers el patrimoni lingüístic de la humanitat i la
importància de l'ús del català tant de manera col·lectiva com individual.
Podeu sol·licitar aquests tallers a:
Grup Blanquerna. Telèfon: 971 723 299
A/e: secretaria@grupblanquerna.cat - www.grupblanquerna.cat
b) Tallers d'actituds lingüístiques per a catalanoparlants i no
catalanoparlants
Es tracta de dur a terme un treball de presa de consciència i de
millora de les actituds lingüístiques personals i col·lectives envers la
llengua catalana, en contexts concrets. Els continguts del taller són:
- Conceptes sociolingüístics bàsics: diversitat lingüística, actitud
lingüística, prejudici lingüístic, normes d'ús, etc.
- Reconeixement de les actituds pròpies
- Experimentació del procés de canvi d'actituds envers l'ús de la
llengua catalana
Contacte: A/e: activalallengua@gmail.com - Telèfon: 679 453 799
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1. L’acollida inicial

c) Planificació lingüística per a entitats i institucions
Adreçat a aquelles institucions o entitats que vulguin analitzar l'ús de
les llengües en el seu àmbit d'actuació i millorar l'ús de la llengua
catalana. Els continguts del curs són:
- Marc legal
- Anàlisi sociolingüística de l'àmbit d'actuació
- La funció normalitzadora de la institució
- Treball sobre actituds lingüístiques. Possibilitats de canvi
- Elaboració del pla d'ús de les llengües de la institució
Contacte: A/e: activalallengua@gmail.com - Telèfon: 679 453 799
d) Cafè per la Llengua
L'Obra Cultural Balear organitza aquesta activitat, adreçada a la població
general i a associacions, com clubs esportius, associacions de la tercera
edat i entitats de nouvinguts, entre d'altres. També es pot dur a terme
per al personal d'empreses i de l'Administració pública.
Es tracta d'una campanya de participació ciutadana a favor de la llengua
catalana: reunions de petit o gran format per, mentre es pren un cafè,
sensibilitzar els participants a favor de l'ús de la llengua catalana. La
iniciativa es posà en marxa el desembre de 2008 i es calcula que l'OCB
haurà arribat directament a més de 15.000 persones durant tot l'any
2009 i fins al mes de març de 2010, quan es clourà la campanya.
Els assistents a les trobades reben diferents materials, com una tassa
de cafè, fulls explicatius de la campanya, argumentaris en diferents
idiomes, sobrets de sucre i galetes editats per a l'ocasió, etc.
Es pretén sensibilitzar diferents sectors socials i combatre'n els
prejudicis envers la llengua catalana. En algunes cultures com ara la
nostra, prendre un cafè és signe de conversa amistosa i d'intercanvi
civilitzat d'idees. Així, amb aquesta activitat es convida a prendre un
cafè per parlar, sense prejudicis, de les qüestions que preocupen entorn
de la llengua, perquè els ciutadans participin i hi diguin la seva.
Des de l'inici de la campanya, l'OCB ha realitzat més de trenta Cafès
per la Llengua amb associacions de nouvinguts.
Per a més informació:
Obra Cultural Balear - Telèfon: 971 723 299
A/e: comunicacio@ocb.cat - www.cafellengua.cat
11
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Guia pràctica d’acollida lingüística

Eina 3.
Recursos per provocar la
reflexió sobre l'ús de la
llengua catalana com a eina
de cohesió i relació social

a) Desplegable Acull en català. Ajuntament de Palma i Plataforma
per la Llengua.
Aquest desplegable mostra de manera molt visual diverses
situacions que plantegen una reflexió pràctica al voltant de l'ús del
català amb les persones nouvingudes.
En línia: www.tacostamlacultura.cat/documentos/D_65.pdf
b) Guia De cara a la ciutadania, de cara al català. Plataforma per la
Llengua, Barcelona, 2009.
Una guia sobre l'acollida lingüística per al personal de les
administracions públiques i entitats prestadores de serveis públics.
En línia: www.plataforma-llengua/acollida
c) Eines vàries:
c.1. Joc «Diverllengua, el concurs de la diversitat lingüística».
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Joc interactiu en línia de preguntes i respostes que fa èmfasi en
la diversitat de llengües al món i les situacions de pluralitat de les
llengües. Es pretén subratllar la validesa del català per a qualsevol
activitat humana i es tracten els prejudicis i els hàbits lingüístics.
www.gencat.cat/llengua/diverllengua
c.2. La veu dels Kats. Ed. Mediterrània, col·lecció «Tu què
faries?», núm. 7, Barcelona, 2005.
Còmic que té com objectiu la reflexió i el diàleg sobre l'ús de la
llengua catalana a través d'un test que es troba al final de la lectura.

Eina 4.
Orientacions sobre el
funcionament d'algunes
llengües d'origen de les
persones nouvingudes

Col·lecció «Llengua, immigració i ensenyament del català», publicada
per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta col·lecció de llibres és una eina que serveix per aproparse a la llengua d'origen de les persones nouvingudes i bàsicament
per tenir una idea general del funcionament de la gramàtica
d'aquestes llengües (ful, wòlof, panjabi, àrab, xinès, romanès,
soninke, malinke, ucraïnès, berber i tagàlog).
Versió electrònica:
www.gencat.cat/benestar/publica/pubdep/pdep107.htm
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1.2. La necessitat
d’aprendre el català
Les persones nouvingudes potser desconeixen
els efectes positius que comporta l'aprenentatge
de la llengua catalana. Per això, cal que aquells
qui feim feina en els diversos àmbits de l'acollida
tenguem presents i transmetem arguments
seductors per a l'aprenentatge de la llengua (cal
evitar convertir aquesta oportunitat en una font
de tensions). A continuació exposam diverses
raons que demostren que el català, al nostre país,
els obre fronteres de tota casta:
a) És necessari per als pares i mares perquè és
la llengua que aprenen els seus fills a l'escola.
b) Permet relacionar-se amb el centre escolar i
les activitats que aquest dugui a terme.

f) La llengua catalana, com a eina, és molt més
efectiva per a la inclusió social que altres
llengües en altres territoris. Així, per exemple,
a un marroquí o a un equatorià que viu a
Madrid possiblement li sigui més difícil ser
reconegut com a ciutadà més del país pel fet
de parlar castellà, mentre que a ca nostra, si
parla català, molt més fàcilment els ciutadans
deixaran de percebre'l com estranger.
A més, podem facilitar informació a les persones
nouvingudes o bé ajudar-les en l'accés als cursos
de català que millor s'adaptin a les seves
necessitats.

c) Proporciona confiança per poder-se moure pel
municipi com ho fa tothom (a l'ajuntament, al
centre sanitari, al mercat, a l'esplai, etc.).
d) Aporta empaties amb la gent d'aquí, que valora
positivament que els nouvinguts s'expressin
en català.
e) En molts dels cursos que s'ofereixen, s'obté
un certificat de coneixement del català que
pot ser útil a l'hora de trobar feina.

Objectius >
> Transmetre l'oportunitat del català
> Encoratjar la població
nouvinguda a aprendre
la llengua pròpia del territori
> Facilitar l'accés a
l'aprenentatge del català
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Eina 1.
Associació Veu Pròpia

L'organització Veu Pròpia, creada l'any 2002, és una associació de
nous catalanoparlants que no tenen el català com a llengua
materna, però que consideren que és la llengua comuna i ja l'han
adoptada com a llengua habitual. Organitzen activitats per encoratjar
els nouvinguts i les persones que coneixen el català però que no
l'utilitzen a convertir-se en nous parlants: excursions ludicoculturals
en les quals es practica el català, conferències, presentacions de
llibres... També participen en els grups de conversa «Xerrem». Totes
aquestes activitats estan destinades a fomentar la cohesió social i
a activar el respecte i el coneixement mutu entre diverses cultures.
L'associació està constituïda en 4 grups locals: Terrassa, Manresa,
Barcelonès i València. Darrerament Veu Pròpia ha fet diverses
xerrades a Eivissa, organitzades per l'Ateneu Popular Eivissa.
Per a més informació:
Veu Pròpia - Telèfons: 645 377 725 - 667 665 897
A/e: veupropia@gmail.com - www.veupropia.info

Eina 2.
Manifest elaborat per
entitats de nous catalans

El català, llengua comuna. Manifest de Sant Jordi. Plataforma per
la Llengua. Publicació elaborada per diverses entitats de nous
catalans, amb el suport de la Plataforma per la Llengua, on
cadascuna aporta la seva visió del català en relació amb la seva
condició de persones nouvingudes. Totes les entitats coincideixen
a reclamar l'accés al català com a eina per multiplicar les seves
oportunitats de promoció i participació social.
Versió electrònica: www.plataforma-llengua.cat/
media/assets/1157/manifest_acollida_2008.pdf

Eina 3.
Alumnes de mobilitat.
Experiència d'alumnes
visitants

Pàgina web que recull el testimoni d'alumnes que han passat per
la Universitat de les Illes Balears procedents d'universitats d'altres
països. Es pot veure el vídeo o llegir el text, en català i en altres 13
idiomes més, amb les declaracions sobre el que ha significat per
a ells aprendre la llengua i la cultura de les Illes Balears.
www.uib.es/ca/infsobre/universitat/audiovisual/exp_erasmus/
index.html
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1.3. Els recursos públics d’orientació
i suport a l’acollida lingüística
Molt sovint es creu que els recursos i serveis
d'acollida lingüística són un terreny exclusiu de
l'àmbit de la política lingüística, dels assessors
lingüístics o del professorat de llengua catalana.
Aquest és un enfocament erroni, ja que, perquè
sigui efectiva, l'acollida lingüística s'ha de percebre
com un objectiu compartit per tots els agents
involucrats en la inclusió de la població nouvinguda.
Diverses normatives recullen quin ha de ser el
tractament de l'aspecte lingüístic amb relació a
les persones nouvingudes, i des de diferents
institucions i entitats es treballa per aplicar-les.
Un dels objectius generals del Pla Estratègic de
Ciutadania i Integració 2007-2010 del govern
estatal és «fomentar entre ciutadans i ciutadanes
immigrants el coneixement [...] de les llengües
oficials en diversos territoris de l'Estat»1, i un dels
objectius que es proposa la Direcció General
d'Immigració del Govern de les Illes Balears és la
creació d'un «pla de formació que comprengui les
accions destinades a l'ensenyament de les
llengües oficials de les Illes Balears».2 A més, la
recentment aprovada Llei 4/2009 de serveis socials
de les Illes Balears també fixa com objectiu de les
polítiques de serveis socials «promoure la
integració respecte de la identitat, la llengua i la
cultura pròpies d'aquesta comunitat autònoma».3
En l'àmbit educatiu, la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern balear té programes i serveis
especialitzats per ajudar a la integració de
l'alumnat immigrat i facilitar l'aprenentatge de
l'idioma (Programa d'Acollida, Integració i Reforç
Educatiu -PAIRE-, aules d'acollida, etc.)
El 2009, el Consell Social de la llengua Catalana
(organisme format per representants de tots els

grups parlamentaris, de l'Executiu, dels consells
insulars, de l'Ajuntament de Palma, de la
Universitat, del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes, d'entitats representatives del món
associatiu i per personalitats rellevants del món
de la normalització lingüística) ha aprovat el Pla
General de Normalització Lingüística del Govern,
document que marca els eixos perquè el català
arribi a ser la llengua habitual en tots els àmbits
públics de les Balears.
També podem citar el Pla de Normalització
Lingüística del Consell de Mallorca, que té un
apartat dedicat a la població d'incorporació recent,
a partir del qual s'ha desenvolupat el Projecte
d'Acolliment Lingüístic i Cultural (vegeu pàg. 58).
Vistes totes aquestes iniciatives, convé tenir en
compte que un comportament poc responsable
pel que fa a l'ús del català amb les persones
nouvingudes:
a) Minva l'eficàcia dels programes i instruments
públics que actuen per aconseguir l'ús normal
del català d'aquesta població.
b) Contradiu la tasca que fan altres companys de
feina compromesos amb la integració
lingüística en llengua catalana.
D'altra banda, hi ha molts de recursos i
instruments (molts dels quals disponibles tan sols
consultant Internet) que actualment ofereixen les
administracions públiques i altres institucions i
organismes per facilitar-nos l'atenció en català.
1. www.mtin.es/es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/
indice.htm
2. www.caib.es/govern/archivo.do?id=186813
3. http://boib.caib.es/pdf/2009089/mp5.pdf

15

Composici n

guia-balear-interior.fh11 6/11/09 17:58 P gina 16
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Guia pràctica d’acollida lingüística

Objectius >
> Conèixer els instruments de suport i
acollida lingüística
> Aconseguir l'eficàcia dels recursos públics
> Treballar de manera coordinada en la tasca
d'atenció de la població nouvinguda

Eina 1.
Serveis de traducció

a) Programa d'Interlocució de la Conselleria d'Educació i Cultura,
Govern de les Illes Balears. Per tal d'afavorir la relació entre els
centres educatius i les famílies d'origen immigrat que desconeixen
les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
els centres docents poden sol·licitar un servei d'interlocució. Els
professionals del servei tradueixen documents oficials, donen
informació de caràcter general o intervenen com a intèrprets en
els processos de matriculació, acollida, reunions amb tutors,
mestres, equip directiu, etc.
En el cas de Mallorca, la traducció és presencial, a través dels
professionals de l'AIRCIB (Associació d'Immigrants Residents a les
Illes Balears); a les altres illes, el servei és telefònic.
Per a més informació:
Servei d'Atenció a la Diversitat - Telèfon: 971 176 500
www.weib.caib.es/Centres/serveis/programa_interlocucio/inici_.htm
b) Servei de mediació i traducció de l'IB-salut. Per resoldre els
problemes de comunicació, culturals o d'idioma que es poden
donar en l'àmbit sanitari, l'IB-salut disposa d'un equip de mediadors
que fan feina tant en l'atenció primària com en l'atenció
especialitzada a totes les Illes.
Per sol·licitar aquest servei, s'ha de contactar amb l'equip
d'assistència social del centre o amb el Servei d'Atenció a l'Usuari.
Per a més informació: Servei d'Atenció a l'Usuari. IB-salut
Adreces i telèfons: www.portalsalut.caib.es/psalutfront/info?id=3590
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Eina 2.
Atenció de consultes
lingüístiques

a) PICat, Punt d'Informació sobre la Llengua Catalana
És un servei gratuït del COFUC que ofereix a particulars i a
empreses aclariment de dubtes lingüístics i un servei de correcció
(català) i traducció de texts (castellà-català), sempre que aquests
impliquin una difusió de l'ús de la llengua catalana. A més, informa
sobre formació en llengua catalana (cursos d'adults, proves oficials,
homologacions...), traducció (criteris, recursos…) i tràmits
administratius (inscriure el nom i els llinatges en català al Registre...)
El PICat respon directament la consulta o bé orienta la persona
interessada sobre on pot adreçar-se per obtenir la informació.
Per a més informació: PICat
Telèfon: 971 784 604 - Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
A/e: picat@cofuc.cat - www.cofuc.cat
b) Serveis de normalització lingüística dels consells insulars
Els diferents consells insulars posen a disposició dels ciutadans un
servei lingüístic al qual es poden adreçar per plantejar dubtes
lingüístics puntuals i rebre assessorament sobre aprenentatge de
la llengua, proves oficials, etc.
- Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca
Centre Cultural la Misericòrdia
Pl. de l'Hospital, 4, 07012 Palma - Telèfon: 971 219 581
A/e: nlinguistica@conselldemallorca.net
www.conselldemallorca.cat/llengua
- Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Menorca
Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó - www.culturamenorca.org/sal
Telèfons: 902 356 050 - 971 484 603
A/e: pvb.cime@silme.es; efp.assling@cime.es
- Servei de Normalització Lingüística del Consell d'Eivissa
Av. d'Espanya, 49, 2a planta, 07800 Eivissa
Telèfons: 971 195 455 / 456 - A/e: sal.cultura@cief.es
www.cief.es/consellportal/fdes_d4_v1.jsp?nivel=1400&desde
=home&tipo=6&languag=&contenido=185&language=ca
- Servei de Normalització Lingüística del Consell de Formentera
Pl. de la Constitució, 1, 07860 Sant Francesc
Telèfon: 971 321 275
17
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c) Molts ajuntaments de les illes també disposen de serveis
d'assessorament lingüístic, tot i que alguns no són oficialment serveis
lingüístics.
MALLORCA
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Ajuntament d'Alcúdia

971 897 116
anl@normalitzacio.cat

Ajuntament d'Algaida

971 665 679
biblioteca@ajalgaida.net

Ajuntament d'Andratx

971 628 000, ext. 400
arxiu@andratx.cat

Ajuntament d'Artà

971 829 595
ajuntament@arta-web.com

Ajuntament de Campos

971 651 169
ajuntament@ajcampos.org

Ajuntament de Capdepera

971 563 052, ext. 149
sal@ajcapdepera.net

Ajuntament de Felanitx

971 584 021
biblioteca@felanitx.org

Ajuntament d'Inca

871 914 500
normalitzacio@incaciutat.com

Ajuntament de Llucmajor

971 669 758
cjaner@llucmajor.org

Ajuntament de Manacor

971 849 102
cultura@manacor.org

Ajuntament de Palma

971 225 964 - 971 225 900 ext. 1325
linguistics@sf.a-palma.es

Ajuntament de Pollença

971 530 108
serveiling@ajpollenca.net

Ajuntament de sa Pobla

971 544 111
sal@ajsapobla.net

Ajuntament de
Sant Llorenç des Cardassar

971 569 908
pllull@santllorencdescardasar.cat
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Ajuntament de
Santa Margalida

971 523 108
anl@ajsantamargalida.net

Ajuntament de Santanyí

971 653 002
avanrell@ajsantanyi.net

Ajuntament de Son Servera

971 568 519
normalitzacio@ajsonservera.net

MENORCA
Ajuntament d'Alaior

971 371 002
asling@aj-alaior.org

Ajuntament de Ciutadella

971 381 289
assling@ajciutadella.org

Ajuntament de Ferreries

971 373 003
nl@ajferreries.org

Ajuntament de Maó

971 353 280
cultura@ajmao.org

Ajuntament des Mercadal

971 375 002
secretaria@esmercadal.es

EIVISSA
Ajuntament d'Eivissa

971 397 500
sal@eivissa.es

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany

971 340 111. ext. 119
aprats@santantoni.net

Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia

971 800 125
normalitzacio@santjosepdesatalaia.es

Ajuntament de
Santa Eulària des Riu

971 332 800
slinguistics@santaeularia.com

FORMENTERA
Ajuntament de Formentera

971 321 275
cultura@formentera.es
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1.4. La integració lingüística
en l'àmbit laboral
El domini del català és una competència molt útil
per a la trajectòria professional de la població
nouvinguda, ja que:

amb la llei i els mínims de qualitat establerts.
És indispensable, en aquests casos, com a
mínim la comprensió.

a) Tant en els estudis superiors com en l'accés
al mercat laboral molt sovint és l'eix de
comunicació principal.
b) És un requisit per a l'accés als llocs de feina
de l'Administració pública.
c) És un element central en el desenvolupament
de l'autonomia personal, molt valorada en
qualsevol tipus de feina.
d) Ofereix perspectives de promoció social: les
feines més qualificades tenen uns
percentatges de coneixement de la llengua
més alts que les feines no qualificades.
e) Facilita les relacions socials a l'ambient laboral.
f) És un dret bàsic dels treballadors que facilita
l'accés a altres drets fonamentals com la salut,
l'educació, etc.

A més, hi ha una normativa específica per a comerç5
que diu que els consumidors no poden ser
discriminats o atesos incorrectament per raó de la
llengua oficial que emprin. Si l'establiment té una
plantilla de més de tres treballadors, els
consumidors que ho vulguin tenen dret a ser atesos
en català i, per tant, el personal l'ha de saber parlar.

g) A les Illes Balears, tothom té el dret d'adreçarse en català a l'Administració, als organismes
públics i a les empreses públiques i privades.4
Cal doncs, que els treballadors
coneguin aquesta llengua; altrament,
no podran exercir la seva feina d'acord

Objectius >
> Fer explícita l'oportunitat del català
com a eina d'inclusió al mercat laboral
> Facilitar el desenvolupament autònom de la
població nouvinguda
> Contribuir a la igualtat d'oportunitats en l'accés
de la població nouvinguda als estudis superiors
o al mercat laboral
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Convé explicar aquestes qüestions a les persones
nouvingudes per tal de no amagar-los informació
que els pot ser útil per a la seva inclusió al mercat
laboral. Però també és molt important transmetre
als professionals de l'acollida i la resta de
persones amb qui treballam (a l'ajuntament, al
centre cultural, a l'associació...) que si més enllà
de la formació en llengua catalana no els facilitam
l'oportunitat de practicar el català, es trobaran en
condicions de desigualtat.
4. Art. 2, Llei 3/1986, de normalització lingüística de les Illes Balears
5. Art. 8, Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial a les
Illes Balears
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Eina 1.
Lèxics i vocabularis
relacionats amb les
diferents professions

a) Recull de diccionaris en línia
El Gabinet de Terminologia de la UIB ofereix enllaços amb reculls
lèxics relacionats amb les professions, el treball, la indústria, la
construcció, etc.
www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/diccio_especialitza
ts/index.html
b) Menú a la carta
És un servei en línia del COFUC que permet elaborar cartes de
restaurant en català i afegir-hi la traducció a cinc llengües més.
Molt útil per a les persones que tenguin o vulguin obrir un bar o
restaurant i millorar la qualitat de servei incorporant el català a les
cartes de menú.
www.menualacarta.net

Eina 2.
Subvencions per a la
normalització lingüística a
les empreses

Diferents institucions (consells, Govern balear, alguns
ajuntaments...) concedeixen ajudes als empresaris per promoure
l'ús del català en el seu negoci. Es tracta de subvencions per a
l'edició de qualsevol tipus de material imprès, retolació i pàgines
web, entre d'altres, i normalment es convoquen cada any.
És molt important donar a conèixer aquests ajuts a les persones
immigrades que tenen un negoci, tant pel benefici econòmic que
els suposa com per l'aspecte positiu d'inclusió social, ja que els
clients valoren que se'ls atengui en la seva llengua.
Més informació:
- Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca:
971 219 581
- Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Menorca:
971 357 082
- Servei de Normalització Lingüística del Consell d'Eivissa:
971 195 455 / 456
- Servei de Normalització Lingüística del Consell de Formentera:
971 321 275
- Direcció General de Política Lingüística: 971 784 614
- Serveis lingüístics dels diferents ajuntaments
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Eina 3.
Materials de suport per
fomentar l'ús del català
entre els treballadors

a) Díptic El català t'obrirà moltes portes. Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 2003.
Informació sobre la llengua catalana, els avantatges d'aprendre el
català, els recursos per fer-ho, etc. Pot anar adreçat tant a les
famílies nouvingudes com als joves que es troben en el moment
de transició de l'escola al mercat de treball. En català, castellà i
anglès.
b) Oberts al català. Guia per instal·lar-se comercialment en català.
Confederació de Comerç de Catalunya i Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 2007.
En el capítol d'aquesta guia titulat «Codi de bones pràctiques sobre
l'ús del català en el comerç, els serveis i el turisme de Catalunya»
s'exposen diverses raons per a l'ús del català en el món laboral,
extensibles a les Illes Balears:
-

-

«A Catalunya, hi ha l'obligació legal d'estar en disposició
d'atendre els clients en català.» (A les Balears, els establiments
comercials han d'estar en disposició de, com a mínim, entendre
els clients que parlin en català; i, en els establiments amb una
plantilla de més de tres treballadors, els han de poder parlar en
aquesta llengua.)
«Els clients valoraran aquesta atenció en la seva llengua, en la
pròpia del país, i ho veuran com a factor positiu d'integració.»
«Obrirà les portes als negocis amb nous clients.»

Aquesta guia es troba en català, castellà, anglès, xinès, àrab i urdú.
Versió electrònica: www.confecomercat.es/sl/oberts/1.html
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2.1. Didàctica de la llengua i recursos
per començar a comunicar-se en català
En el procés d'ensenyament i aprenentatge de
qualsevol llengua, tant per part de qui la vol
aprendre com de qui vol contribuir a ensenyar-la,
convé tenir en compte determinats aspectes de
metodologia, evitar certs prejudicis i promoure
actituds positives, i conèixer els materials i
recursos que són a l'abast.
a) Metodologia
Actualment, diverses investigacions han
considerat l'enfocament comunicatiu com la
metodologia més eficaç per aprendre una llengua
(tots els programes elaborats pel Consell
d'Europa parteixen d'aquest enfocament).
Aquesta metodologia proposa que els continguts
estiguin vinculats amb les motivacions, els
interessos i les característiques personals de
l'aprenent: activitats versemblants, amb una
intenció comunicativa i treball tant aïlladament
com integradament de les quatre habilitats
lingüístiques bàsiques (comprensió oral i escrita,
expressió oral i escrita).
Segons l'enfocament comunicatiu, una llengua
s'aprèn sobretot quan s'usa. Per això, no feim
cap favor a una persona si canviam de llengua
quan aquesta encara no domina l'idioma però té
la voluntat d'aprendre'l. Si la persona té dificultats
per entendre'ns, podem ajustar la parla al seu
nivell de comprensió i corregir-la de manera subtil
durant l'estona que conversam amb ella.
En el cas de les persones que necessiten ser
alfabetitzades, cal tenir en compte que:
-

S'ha d'assolir una certa competència oral
abans que l'escrita (tot i que, a mesura que
s'avança, les dues es van entrellaçant).
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-

S'han d'emprar materials de suport molt visuals
i amb continguts adaptats a l'edat del públic.

b) Prejudicis i actituds
És comú sentir el comentari que haver d'aprendre
el català és una càrrega afegida per a les persones
immigrades, de manera que sovint s'infravaloren
les capacitats d'aquestes persones. Hem de ser
conscients que:
b.1) La condició d'immigrat, per ella mateixa, no
és una dificultat per a l'aprenentatge de la
llengua. La persona nouvinguda té les
mateixes capacitats cognitives que els
autòctons, i en el cas dels que són
plurilingües, poden tenir fins i tot més
predisposició a aprendre una nova llengua.
b.2) Moltes vegades, el fet que les seves
necessitats i característiques no siguin
tractades de manera adequada provoca que
les persones d'origen estranger es
desvinculin afectivament d'aquesta llengua.
Per això, hem de fer tot el possible perquè es
produeixi aquest vincle afectiu amb la llengua
catalana. Algunes estratègies poden ser:
a)

Reforçar l'autoestima de les persones
immigrades, que se sentin reconegudes, i
procurar que no es desanimin. Una de les
maneres de fer-ho és valorar el seu bagatge
cultural i lingüístic.

b)

Procurar que les famílies assumeixin la
importància de l'aprenentatge d'aquesta
llengua per al futur dels seus fills. L'actitud
dels pares pot influir molt en la motivació
dels fills, i a la inversa.
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c) Materials i altres recursos
Actualment la persona que vol aprendre català
pot triar entre múltiples opcions: cursos
tradicionals de llengua, centres
d'autoaprenentatge, aprenentatge en línia, tallers
de llengua i coneixement de l'entorn, etc.
A més, hi ha una gran varietat de materials, en
suport paper o accessibles a través d'Internet,
que les persones nouvingudes poden fer servir
per aprendre la llengua i que són un bon suport
per a les classes de català.

Objectius >
> Fer un enfocament comunicatiu
en l'ensenyament-aprenentatge
de la llengua
> Conèixer l'oferta de cursos de
llengua catalana i de materials
per a l'aprenentatge de la llengua
> Fomentar el desig d'aprendre la
llengua catalana
> Reforçar l'autoestima i la imatge
positiva d'un mateix
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Eina 1.
Cursos de català
per a adults

A les Illes Balears hi ha oferta pública de cursos de català a través
del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (COFUC), que
ofereix molts de cursos bàsics inicials gratuïts. També se n'ofereixen
des de les escoles de formació d'adults, les escoles oficials
d'idiomes i els ajuntaments, i també des de centres privats o
associacions. Una altra opció són els centres d'autoaprenentatge,
amb un horari molt ampli i la possibilitat de tutories individualitzades.
Per a més informació:
- COFUC. Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
Adreça: c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 6, 07004 Palma
Telèfon: 971 784 685 - A/e: cofuc@cofuc.cat - www.cofuc.cat
- Paraula. Centre de Serveis Lingüístics
Servei d'Ensenyament de Català
Adreça: c. del Pare Bartomeu Pou, 31, bxs., 07003 Palma
Telèfons: 971 761 301 / 971 761 318
A/e: sec@paraula.cat - www.paraula.cat/sec/infosec.htm
- Escoles oficials d'idiomes:
Palma
Adreça: c. d'Aragó, 59, 07005 Palma
Telèfon: 971 421 314 - www.eoipalma.com
Inca
Adreça: c. de Joan Miró, 22, 07300 Inca - Telèfon: 971 502 154
A/e: aeoi.inca@educacio.caib.es - www.eoinca.com
Calvià
Adreça: IES Bendinat, c. de l'Arquitecte Francesc Cases, s/n,
07181 Bendinat (Calvià) - Telèfon: 971 700 150 - www.eoicalvia.com
Maó
Adreça: IES Cap de Llevant, c. de Francesc F. Andreu, 2,
07703 Maó - Telèfon: 971 354 328
A/e: eoi.mao@educacio.caib.es - www.eoi-mao.com
Eivissa
Adreça: ctra. d'Eivissa - Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa
Telèfon: 971 314 622 - A/e: eoieivissa@yahoo.es - www.eoi-eivissa.com
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- Centres i punts d'autoaprenentatge
MALLORCA
Centre d'Autoaprenentatge de la Llengua. Llevant (Palma). COFUC
Adreça: c. de Manuel Azaña, núm. 16, bxs., 07006 Palma
Telèfon: 971 784 989 - A/e: cal.llevant@cofuc.cat
Centre d'Autoaprenentatge de la Llengua. Universitat de les Illes Balears
(Palma). COFUC
Adreça: ctra. de Valldemossa, km. 7,5. Edifici Aulari (prefabricat),
07122 Palma - Telèfon: 971 172 045 - A/e: autoaprenentatge@uib.cat
www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/CALUIB
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Alcúdia). COFUC
Adreça: Casal Can Joanet. Placeta dels Pins, 1, 07400 Alcúdia
Telèfon: 971 549 195 - A/e: pal.alcudia@cofuc.cat
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Cala Millor). COFUC
Adreça: Biblioteca Municipal, c. de les Flors, 3, 07560, Son Servera
A/e: pal.calamillor@cofuc.cat
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Son Dureta). COFUC
Adreça: Son Dureta. Hospital Universitari. Biblioteca. Carrer d'Andrea
Dòria, 55, edifici A, 7è, 07014 Palma - A/e: pal.sondureta@cofuc.cat
Servei d'Autoaprenentatge de Català. PARAULA (Palma)
Adreça: c. del Pare Bartomeu Pou, 31, bxs., 07003 Palma
Telèfons: 971 761 301 / 971 761 318
A/e: sac@paraula.cat - www.paraula.cat
MENORCA
Centre d'Autoaprenentatge de la Llengua Francesc de Borja Moll
(Ciutadella). COFUC
Adreça: c. de l'Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n, 07760 Ciutadella
Telèfon: 971 484 204 - A/e: cal.ciutadella@cofuc.cat
EIVISSA
Centre d'Autoaprenentatge de la Llengua (Eivissa). COFUC
Adreça: c. de Josep Zornoza Bernabéu, 8, bxs., 07800 Eivissa
Telèfon: 971 398 026 - A/e: cal.eivissa@cofuc.cat
27
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Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Sant Antoni de Portmany).
COFUC
Adreça: Biblioteca Municipal, c. de Cervantes, 25,
07820 Sant Antoni de Portmany - Telèfon: 971 347 669
A/e: pal.santantoni@cofuc.cat
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Sant Josep de sa Talaia).
COFUC
Adreça: IES Sant Agustí, finca Davall es Pou, s/n,
07839 Sant Agustí (Sant Josep) - A/e: pal.santjosep@cofuc.cat
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Santa Eulària des Riu).
COFUC
Adreça: Biblioteca Municipal, c. de Joan Tur Tur, 9, bxs.,
07840 Santa Eulària des Riu - Telèfon: 971 332 800
A/e: pal.santaeularia@cofuc.cat
FORMENTERA
Punt d'Autoaprenentatge de la Llengua (Formentera). COFUC
Adreça: Biblioteca Municipal, av. de Portossalè, s/n,
07860 Sant Francesc - Telèfon: 971 323 386
A/e: pal.formentera@cofuc.cat
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Eina 2.
Associacions que
treballen l'acolliment
lingüístic i cultural

a) Mallorca Verda organitza, a diferents municipis (especialment de
l'interior de Mallorca), programes d'inserció social adreçats a les
persones immigrades.
El projecte «Acollir i conviure» gestiona quatre locutoris - punt de
trobada (a Palma i a la zona del Pla de Mallorca) que funcionen amb
el català com a llengua vehicular i on els usuaris assisteixen a
cursos de català bàsic oral.
Aquesta associació també desenvolupa el programa «Dones acullen
dones», un projecte d'educació per a la salut adreçat a les dones
magrebines que inclou l'aprenentatge de la llengua i el treball
d'habilitats socials lligades a la salut: com actuar a la consulta
mèdica, hàbits higiènics i d'alimentació, malalties ginecològiques i
infantils, etc.
Per a més informació:
Mallorca Verda - Telèfon: 971 560 861
Adreça: C. de Jaume I, 10, 07250 Vilafranca de Bonany
A/e: mallorcaverda@mallorcaverda.com - www.mallorcaverda.com
b) Aula Cultural ofereix diverses activitats per a persones
immigrades, com «Obrim camins» i «Mar de llengües», que
combinen l'aprenentatge de la llengua amb el coneixement de la
història i la cultura de les Balears a través de visites guiades,
excursions i altres activitats de lleure.
Per a més informació:
Associació Aula Cultural
Adreça: c. de Martí Costa, 4, 1r, 07013 Palma
Telèfon: 971 728 512 - A/e: aulacultural@aulacultural.org
Trobareu informació sobre altres associacions a l'apartat «Bones
pràctiques».
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Eina 3.
Aprenentatge en línia

Internet ofereix diferents espais per a l'aprenentatge de la llengua
de manera autònoma:
a) PELC
Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana del Govern de les
Illes Balears (nivells elemental, mitjà i superior)
http://pelc.illesbalears.cat/pelc/
b) Parla.cat
Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana (nivells bàsic,
elemental, intermedi i suficiència)
www.parla.cat
c) Galí en línia
Material destinat a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana.
Introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua a partir d'activitats
seqüenciades en el marc de la metodologia de l'autoaprenentatge
lingüístic.
http://clic.xtec.cat/gali/
d) INTERCAT
Conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura
catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que
visiten les universitats catalanes
www.intercat.cat
e) GEX
Programa d'aprenentatge de llengua catalana de la Universitat de
Barcelona
www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm
f) Recull de recursos per aprendre català
Espai elaborat per la Generalitat de Catalunya, recull eines i
materials diversos classificats per nivells de dificultat i per tipus de
suport.
www.gencat.cat/llengua/recursos
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Eina 4.
Materials per començar a
comunicar-se en català
destinats a les persones
nouvingudes

a) Diccionari visual. Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, 2009.
Petita publicació, en color i de format atractiu i manejadís, que
ofereix un primer contacte amb la llengua catalana mitjançant
imatges que representen el vocabulari més quotidià, amb la
corresponent denominació en català, agrupades per centres
d'interès: el poble i la ciutat, el parc, la casa, la família, les verdures,
etc. A més, conté un recull multilingüe de frases d'ús corrent en
català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab i xinès.
Versió electrònica:
www.conselldemallorca.cat/media/12521/DICCIONARI VISUAL.pdf
b) Guia bàsica de conversa. Govern de les Illes Balears, 2008.
Guia bàsica de conversa per acostar la llengua catalana als
nouvinguts de la nostra comunitat, per poder construir oracions
senzilles però útils per a les primeres incursions lingüístiques en
els diferents àmbits: el comerç, la família, l'escola, la ciutat, les
relacions personals, etc.
Versió electrònica: www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=
MCRST90ZI44491&id=44491
c) Guia d'acollida per a persones immigrades. Comissions Obreres
de les Illes Balears, 2003.
Informació per a les persones immigrades sobre els itineraris que
cal fer per accedir als serveis i drets bàsics (empadronament,
habitatge, escolarització, sanitat...); alhora mostra vocabulari i
expressions en català útils en cada situació.
Versió electrònica:
www.ib.ccoo.es/comunes/temp/recursos/12/29385.pdf
d) A l'abast. Comunicació bàsica en llengua catalana. COFUC, 2001
Primera aproximació a la llengua a través d'un conjunt de frases
freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Es poden
escoltar les frases pronunciades per un parlant nadiu.
Disponible en els següents idiomes: castellà, anglès, japonès,
xinès, rus, alemany, francès, basc i romanès.
Versió electrònica: http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm
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e) Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, Barcelona, 2003.
Vocabulari bàsic en imatges. Té dues parts: una de vocabulari en imatges
i una altra d'integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari
té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una
il·lustració i estan agrupades per temes.
Versió electrònica: www.gencat.cat/llengua (apartat «Publicacions en línia»)
f) Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, Barcelona, 2003.
Recull de converses senzilles sobre temes quotidians: les persones,
els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les
botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Els diàlegs es poden
llegir en format PDF i escoltar en MP3.
Versió electrònica: www.gencat.cat/llengua (apartat «Publicacions en línia»)
g) Viure a Catalunya. Materials per al primer acolliment lingüístic.
Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 2009.
Aquests materials proporcionen un primer contacte amb la llengua
catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot
facilitant les comunicacions amb la societat d'acollida. Contenen informació
sobre la llengua catalana en relació amb Europa i el món, i també deu
lliçons de català inicial. Cada lliçó inclou uns diàlegs breus i un vocabulari
relacionat amb el tema que es pot escoltar i repetir per repassar la lliçó.
Versió electrònica: www.gencat.cat/llengua (apartat «Publicacions en línia»)
h) Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès i Viure a Catalunya.
Aprenem català des de l'àrab. Secretaria de Política Lingüística i
Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, 2008.
Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana.
Es divideixen en tres apartats:
- Informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la
llengua catalana vista des de la llengua xinesa i des de la llengua àrab.
- L'apartat «Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català»
conté deu lliçons de català inicial que tracten temes relacionats amb
la vida quotidiana.
32
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-

L'apartat «Comencem a parlar» conté també diàlegs relacionats amb
la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.

Versió electrònica: www.gencat.cat/llengua (apartat «Publicacions en línia»)
Properament estaran disponibles les versions en urdú i en amazic.
i) Vivim junts. Materials per aprendre català. Secretaria de Política
Lingüística i Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya.
Col·lecció de materials, organitzats per temes, per promocionar l'ús del
català. Hi ha informació sobre la llengua, frases senzilles, passatemps,
curiositats...
Versió electrònica: www.gencat.cat/llengua/vivimjunts
j) Altres recursos per a l'acolliment lingüístic
-

Pàgina web que recull diferents materials per a l'aprenentatge
elaborats per la Secretaria de Política Lingüística
www.gencat.cat/llengua/aprendre/materials

-

Materials per a la llengua catalana
Reculls de materials per a l'ensenyament de llengua catalana a
l'alumnat de primària i secundària, que es poden adaptar per a la
població adulta. Alguns d'aquests materials es poden descarregar
des de les mateixes pàgines.
-

Weib. Web Educatiu de les Illes Balears
www.weib.caib.es/Recursos/contingut_arees_.htm#llengues

-

Xtec. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat_mat.htm
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Eina 5.
Revista de lectura fàcil per
a persones que comencen
a aprendre el català

Revista Facilect, editada pel COFUC.
És un recurs per ajudar la població no catalanoparlant a entrar en
contacte amb la llengua. Amb l'objectiu de facilitar l'accés a la lectura
en català d'una manera amena, el material utilitza un llenguatge
senzill, amb un vocabulari bàsic i una maquetació atractiva.
- Temàtica: la revista inclou reportatges, articles i entrevistes
sobre temes d'interès general.
- Periodicitat: trimestral
- Distribució: amb la col·laboració dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca i de la Conselleria de Salut i Consum, la revista es
distribueix gratuïtament als mitjans de transport ferroviaris i als
centres de salut i hospitals públics de les Illes Balears. També
es pot consultar a les biblioteques.
En línia: www.facilect.com

Eina 6.
Materials per donar
a conèixer l'entorn
sociolingüístic de la
llengua catalana

a) El català, llengua d'Europa. Govern de les Illes Balears, 2008.
Petita publicació que proporciona una visió general sobre la situació
sociolingüística de la llengua catalana; l'origen, el territori i la
població; i el lloc que ocupa en la Unió Europea.
Editada en 11 idiomes: castellà, anglès, francès, alemany,
portuguès, xinès, àrab, rus, búlgar, romanès i polonès.
Versió electrònica:
www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=90&cont=4204
b) Salam al català. Plataforma per la Llengua amb la col·laboració
del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, 2008.
Aquesta publicació pretén mostrar els vincles que històricament hi
ha hagut entre les realitats islàmica i catalana, i apropar la llengua del
país a la població musulmana araboparlant que, des de procedències
diferents, ha arribat a Catalunya durant els darrers anys.
Versió electrònica:
www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1131/salamalcatala.pdf
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Eina 7.
Realització de tallers
creatius de teatre,
contes, etc. a partir de
lectures en català

En aquest tipus d'activitats es treballa tant l'autoestima com
l'expressió oral, l'expressió corporal, la dinàmica de grup, etc. En
els assajos es creen grups naturals i creix l'autoestima dels
participants perquè tenen un paper específic; és una manera de
sentir-se importants i reconeguts per tothom. Així mateix, les
persones amb dificultats lectores poden assumir un paper que els
ajudi a desenvolupar-se de manera autònoma.
Un recurs per adquirir llibres per a persones amb dificultats
–transitòries, en el cas dels nouvinguts– lectores i/o de comprensió
és a través de l'associació Lectura Fàcil. Aquesta associació ha
elaborat un llistat de llibres, audiovisuals, documents electrònics,
etc. amb el logotip LF (Lectura Fàcil).
Per a més informació:
A/e: lecturafacil@cobdc.org - www.lecturafacil.net

Eina 8.
Material per prendre
consciència del propi
bagatge cultural i lingüístic

Portfolio Europeu de les Llengües. Servei de Polítiques
Lingüístiques i de la Formació en Llengües del Consell d'Europa.
Consisteix en un document promogut pel Consell d'Europa, en el
qual tots aquells que aprenen o han après una llengua, ja sigui a
l'escola o fora, poden enregistrar les seves experiències
d'aprenentatge de llengües i cultures. El Portfolio es pot trobar al
Web Educatiu de les Illes Balears:
www.weib.caib.es/Programes/Internacionals/portfolio_.htm
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2.2. El tractament de la
diversitat cultural i lingüística
La diversitat de cultures i de llengües d'origen
presents als diferents espais de trobada de les
persones (la feina, el bar, la plaça, el centre cultural,
el poliesportiu...), en comptes d'assimilar-la com
una problemàtica, caldria enfocar-la com un
enriquiment i alhora una oportunitat. I és que el
fet d'acollir persones d'orígens molt diversos:
a) Suposa un repte amb la intenció de millorar la
tasca de totes les persones que acollim la
població nouvinguda.
b) Ens permet conèixer cultures i llengües
llunyanes i noves maneres de pensar i afrontar
situacions quotidianes.
Des de l'àmbit en què ens situam com a agents
socials, és fonamental posar en pràctica l'educació
intercultural, entesa com la transmissió de valors
per facilitar la comprensió de criteris i maneres de
veure el món diferents del propi, en un marc comú
de relació. Es pot fer a través de les següents
propostes:
a) Organitzar activitats que donin a conèixer els
costums i els trets culturals de les cultures
d'origen de les persones nouvingudes.
b) No posar un èmfasi excessiu en les identitats
culturals diferents a la nostra, la qual cosa crea
més distanciament. En qualsevol activitat

convendria reconèixer tant les diferències
culturals com els elements compartits. Hi ha
tradicions que se celebren en moltes cultures
i religions, i que potser tenen enfocaments
diferents però parteixen d'un mateix costum.
Per exemple, els solsticis d'hivern i d'estiu, o
bé el Cap d'Any.
c) Donar tota la informació possible sobre la
diversitat cultural i lingüística al nostre país, i
també sobre la llengua i la cultura catalanes.
Es tracta de parlar de la importància al nostre
país del castellà i l'anglès juntament amb la de
l'àrab, el xinès, el wòlof, l'urdú, etc. I explicar
que la llengua comuna que uneix aquesta
societat tan diversa és el català, i la cultura
que compartim és la catalana.
d) Transmetre la importància de parlar les llengües
pròpies del lloc on es viu com a manera de
sensibilitzar i preocupar-se per les llengües que,
com el català, han estat o estan minoritzades.
Explicar, per exemple, que a ca nostra hi ha
moltes persones que tenen com a primera
llengua l'amazic, o el quítxua, també
minoritzades, reforça l'autoestima dels seus
parlants i amplia la visió de les persones,
nouvingudes i autòctones, sobre la diversitat
existent al nostre país.

Algunes dades bàsiques de la llengua catalana:
- Territori: el català és la llengua
pròpia dels Països Catalans,
petits en dimensions però amb
una tradició literària i cultural
molt important (els primers texts
escrits i literaris daten del segle
XII).
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Objectius >
> Reconèixer i respectar la diversitat lingüística i cultural
> Respectar la convivència amb persones d'altres cultures
i amb altres llengües familiars
> Valorar la llengua pròpia d'un lloc

Eina 1.
Activitats transversals
de sensibilització

a) Ni fàcil ni difícil (DVD). Direcció: Dani Lagartofernández i Marian
Piper (2005).
Documental ficció per provocar la reflexió sobre la realitat de les
persones d'origen estranger.
El fil argumental de Ni fàcil ni difícil se centra en la història d'amor
entre l'Aicha (una noia magrebina que vesteix l'hijab, el mocador
islàmic) i el Jordi, història a partir de la qual s'entrecreuen les vides
d'altres persones immigrades. A partir d'escenes de la vida
quotidiana (locutori, cibercafè, IES, equip de futbol...) es presenten
situacions en què els personatges troben les solucions a través del
diàleg.
La pel·lícula es mou sempre en un plànol emocional molt proper a
l'espectador per llançar una sèrie d'interrogants que provoquin la
reflexió al voltant de temes com la interculturalitat, la solidaritat, la
convivència, la construcció de la pròpia identitat,etc.
Tot i que s'adreça principalment als estudiants de secundària, és
també una eina vàlida per a la població adulta.

Ni fàcil ni difícil va rebre el premi al millor documental de 2006 al
Festival de Cinema de Girona.
Es pot sol·licitar a:
Somni de Mico Produccions. C/ de Llobregat, 90-90, sobreàtic 1a
08904 L'Hospitalet de Llobregat - Telèfon: 605 902 177
A/e: info@sdm-produccions.net
Trobareu diferents aplicacions didàctiques d'aquest audiovisual a:
www6.gencat.net/llengcat/liu/45_23.pdf
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b) Decàleg «Sigues lingüísticament sostenible»
Document elaborat l'any 2008 pel GELA (Grup d'Estudi de Llengües
Amenaçades) que recull 10 recomanacions per contribuir a la
sostenibilitat de la diversitat lingüística mundial. Disponible en dotze
idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, occità, gallec, alemany,
xinès, grec, esperanto i amazic.
En línia: www.upf.edu/llengues/actualitat/decaleg.html
c) GRASA, R. i REIG, D. Quaderns Linguapax. Unescocat, Edicions PAU,
1998.
Material enfocat a l'educació per la pau i el desenvolupament, destinat
als alumnes de secundària, tot i que també es pot fer servir amb adults.
Proposa activitats de cooperació des de diverses àrees (llengua, llengües
estrangeres, ciències socials, matemàtiques, educació plàstica, etc).
Cada quadern treballa un aspecte diferent:
Quadern 1. Vivim en un sol món
Quadern 2. Conviure amb els altres
Quadern 3. Imatges i estereotips
Quadern 4. Els drets de la Terra
Quadern 5. El restaurant del món
d) CRU, J.; PONCE, A. Fitxa didàctica «La diversitat lingüística al món»,
Linguapax - Unescocat, Barcelona, 2004.
Aquesta fitxa proposa una sèrie d'activitats –una de les quals ve
acompanyada de vídeos produïts per Discovery Channel– per donar
algunes dades bàsiques sobre el patrimoni lingüístic del planeta i
mostrar una visió sostenible de la diversitat.
En línia a: www.linguapax.org/fitxer/165/FitxaDiscoveryCAT.pdf
e) Portal edu3.cat
És un portal de ràdio i televisió educatives per Internet. Conté propostes
audiovisuals i altres materials d'interès en català. Les propostes estan
agrupades per àmbits de coneixement. Es recomana consultar les
opcions «Llengua catalana» i «Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania».
www.edu3.cat
38
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f) Portal Migracat
És una iniciativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill que té com
a finalitat desenvolupar un entorn virtual d'accés lliure capaç de
respondre a les necessitats d'informació, actualització i
coneixement crític de les persones que treballen en l'àmbit de la
immigració. S'adreça principalment a les associacions i entitats, les
administracions públiques, els equips de recerca i docents, i als
mitjans de comunicació. Inclou un apartat de recursos per a la
sensibilització de la població en els valors de la igualtat de drets i
oportunitats, la no discriminació, la justícia i la interculturalitat. Si
bé no totes les experiències tenen una finalitat lingüística, també
és cert que s'hi pot incloure.
www.migracat.cat

Eina 2.
Informació de la realitat
sociolingüística dels
territoris de parla catalana

Lingcat. Projecte Intercat
Lingcat és una presentació multimèdia sobre la llengua catalana, la
realitat sociolingüística de Catalunya i dels territoris de parla catalana
inicialment enfocada per a estudiants de mobilitat que visiten les
universitats catalanes. Però aquest document també és útil per a
totes aquelles persones que vulguin conèixer de manera ràpida
dades actuals i útils sobre el català.
www.intercat.gencat.cat/lingcat

39

Composici n

guia-balear-interior.fh11 6/11/09 17:58 P gina 40
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Guia pràctica d’acollida lingüística

Eina 3.
Exposicions sobre la
diversitat lingüística

a) «La mar de llengües. Parlar a la Mediterrània». Linguamón, Casa
de les Llengües.
La mostra permet observar la Mediterrània des d'una òptica no
gaire habitual: la de les seves llengües. Aporta, a més, una visió
del Mare Nostrum com a espai de contacte, intercanvi i enriquiment
lingüístic i cultural.
Entre els materials que acompanyen l'exposició, hi ha tot un seguit
de propostes educatives per treballar els continguts a les escoles
i enriquir la visita. També, a través de www.linguamon.cat, es pot
accedir a l'exposició virtual, amb jocs, concursos i activitats sobre
la diversitat lingüística de la Mediterrània.
A més de les visites escolars, aquesta és una activitat molt
apropiada també per a la població nouviguda i la d'acollida.
L'exposició és itinerant i adaptable a espais diversos perquè pugui
arribar als diferents territoris de parla catalana. Es pot sol·licitar
informació per dur l'exposició al vostre municipi a:
Linguamón. Casa de les Llengües
Via Laietana, 46 A, pral. 1a, 08003 Barcelona - Telèfon: 932 689 073
A/e: linguamon@linguamon.cat - www.linguamon.cat
b) «Les llengües, un gran tresor», CIEMEN.
Mostra didàctica que ajuda a reflexionar sobre la importància de la
preservació de les llengües. Es planteja com un viatge a través de
l'univers de la llengua amb l'ajut del personatge de la Roscinda (la
darrera parlant d'una llengua, el cupeño, extingida el 1987), que
n'actua de fil conductor, i d'una guia de viatge que acompanya els
visitants des de l'inici del recorregut.
Per a més informació: CIEMEN
C. de Rocafort 242, 08029 Barcelona - Telèfon: 934 443 800
A/e: exposicions@ciemen.cat - www.ciemen.cat
www.ciemen.cat/pdf/ExpoLlengTresor.pdf
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2.3. L’aprenentatge
lingüístic en el lleure
Actualment, en les entitats de lleure (casals de
cultura, casals de joves, equipaments esportius,
esplais, etc.) és primordial que es faci una reflexió
seriosa i s'estableixin uns criteris clars sobre el
tractament de la llengua catalana i el model
lingüístic dels professionals que hi treballen,
perquè:

compte unes pautes generals amb relació a les
actituds envers la llengua perquè les persones
nouvingudes puguin practicar el català:
-

Tenir un comportament basat en una alta
fidelitat lingüística a la llengua catalana (vegeu
també el tema 1.1). Convé mantenir sempre
el català com a llengua vehicular de l'activitat,
independentment de quina llengua d'origen
tengui l'interlocutor, i no canviar de llengua
llevat que, com a mínim, ens ho demanin. Això
cal mantenir-ho tant en l'ús escrit com en l'oral,
i tant en les explicacions més formals com en
els comentaris de caire més informal.

-

Fomentar l'ús del català entre els participants
d'una activitat. El paper de model que exerceix
en aquest cas el professor pot ser determinant
perquè els catalanoparlants comencin a
utilitzar la seva llengua com a vehicle normal
de comunicació amb les persones
nouvingudes.

-

Crear dinàmiques de grup o activitats per
parelles per fomentar la interacció entre els
alumnes. El professor o monitor ha de vetlar
perquè no es creïn grups o parelles
homogenis, sinó que ha de procurar que les
persones nouvingudes s'agrupin amb
participants catalanoparlants.

-

Utilitzar material redactat en llengua catalana.
Es recomana fer-ne una versió adaptada més
senzilla i visual per a les persones amb poc
nivell de català.

-

Especialment en l'àmbit esportiu, els monitors
poden començar per catalanitzar expressions
i mots que han estat substituïts sobretot pel
castellà. Per exemple, en el bàsquet, cada cop
que diríem canasta, canviar-la per cistella; o bé

a) Aquests espais tenen també una funció
educadora i d'inclusió social i lingüística.
b) Ofereixen una situació avantatjada pel que fa
a la inclusió lingüística: l'aprenentatge del
català s'aconsegueix més fàcilment, ja que la
llengua es va adquirint d'una manera natural i
espontània, tot convivint, parlant i fent
activitats. Ignorar aquesta qüestió és, de fet,
negar l'oportunitat als usuaris d'integrar-se
més ràpidament en la societat d'acollida.
És important que l'entitat o el centre de lleure
sensibilitzi i faci arribar aquest missatge també
al voluntariat. El fet que sovint siguin persones
que disposen de poc temps fa que sigui poc
freqüent plantejar-los en quina llengua s'han de
relacionar normalment amb el públic (vegeu
també el tema 1.1).
El guia o monitor que imparteix qualsevol tipus
d'activitat ha de tenir en compte, a més del tema
en concret que tracti, que haurà de fer servir
diferents tècniques per aconseguir la interactivitat
en català entre ell i els alumnes, i els alumnes
entre si mateixos. És per això que és bàsica una
bona predisposició d'aquests professionals
envers el tema de la llengua. És cert que el públic
pot ser molt heterogeni des del punt de vista
lingüístic i que caldrà adaptar-se a la realitat de
cada un dels grups. Tot i això, convé que
educadors, monitors, voluntaris... tenguin en
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en lloc de mate canviar-la per esmaixada, etc.
Poden ser una ajuda els diccionaris
especialitzats, també disponibles a Internet.
-

Organitzar activitats fora del centre que
tenguin a veure amb la cultura i la societat de
les Balears, i sempre assegurar-nos que es
faran en llengua catalana.

-

Triar jocs, lectures, música, cinema i activitats
de lleure en llengua catalana. Actualment
podem trobar a Internet moltes referències
bibliogràfiques o fins i tot materials que es
poden consultar gratuïtament (vegeu eines 3,
4 i 5).

Objectius >
> Establir unes pautes de comportament
lingüístic als centres socioculturals i
esportius
> Sensibilitzar sobre la necessitat d'emprar
el català amb les persones nouvingudes
> Fer del català la llengua vehicular en
totes les activitats de lleure

Eina 1.
Activitats de lleure
per conèixer l'entorn

Tots plegats
Aquest és un programa d'activitats culturals periòdiques organitzades
per l'Obra Cultural Balear amb l'objectiu de fomentar l'ús social del
català entre tots els qui hi participen. Els participants catalanoparlants
(voluntaris) es comprometen a ajudar (explicar, corregir, etc.) i animar
els catalanopracticants perquè comencin a parlar-lo: fent-los
preguntes, guiant una mica la conversa, etc. Es prepara material amb
vocabulari relacionat amb el tema de l'activitat en qüestió per facilitar
la comprensió del contingut. El programa es posà en marxa el mes
de maig de l'any 2008 i fins ara s'han realitzat activitats com visites
i passejades culturals, activitats culinàries, tallers, lectures en veu
alta, degustacions de productes autòctons, xerrades, etc.
Per a més informació:
Obra Cultural Balear - Telèfon: 971 723 299
A/e: inter@ocb.cat - www.ocb.cat/index.php?camp=1
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Eina 2.
Programa de
parelles lingüístiques

Amb tu, en català
És una campanya que vol oferir espais de comunicació en llengua
catalana. L'objectiu de totes les activitats és que les persones que
viuen a les Balears puguin compartir la llengua i el temps d'oci.
L'activitat central és el voluntariat lingüístic: es posa en contacte
una persona que sap parlar català amb una altra que l'ha començat
a aprendre i el vol practicar. El voluntari que s'inscriu a la campanya
es compromet a compartir 10 hores amb un altre voluntari i a
emprar el català per comunicar-se. Els voluntaris reben material
amb idees per parlar en català, però són les mateixes parelles que
decideixen on trobar-se i quan.
A més, el programa va acompanyat d'activitats complementàries,
com per exemple tallers de lectura o itineraris culturals.
En aquests moments hi ha 72 entitats adherides a aquesta
iniciativa, 42 de les quals són ajuntaments. En total, el programa
abraça 59 municipis de les Illes Balears.
Per a més informació:
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics - Telèfon: 971 761 301
A/e: voluntariat@paraula.cat - www.paraula.cat/ambtu
Per facilitar les converses, pot ser d'ajuda el llibre següent:
Contes per parlar, Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política
Lingüística, 2006.
És una col·lecció pensada especialment per a parelles lingüístiques
i per a totes les persones que vulguin practicar la llengua catalana
a partir de la lectura.
Per a més informació:
Secretaria de Política Lingüística - Telèfon: 935 671 031
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Eina 3.
Vocabulari esportiu
i de lleure en català

a) Biblioteca Termcat
Lloc web del Centre de Terminologia TERMCAT, amb referències
dels diccionaris, vocabularis, lèxics i materials de divulgació que
contenen terminologia en català. Com a opcions d'interès en l'àmbit
del lleure hi ha la categoria «Esports» o bé «Lleure. Jocs», que
contenen diverses referències bibliogràfiques, algunes de les quals
són consultables en línia.
www.termcat.cat/biblioteca/
b) Gabinet de Terminologia, UIB
La web del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes
Balears ofereix una llista d'enllaços amb reculls lèxics relacionats
amb els esports: rugbi, futbol, hoquei, tennis, natació...
www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/diccio_especialitza
ts/esports.htm

Eina 4.
Activitats culturals
o lúdiques en llengua
catalana enfocades a
l'educació intercultural

a) CASAS, M., CASAS, N. i BONAL, E. Diversita't. Cançons,
danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat,
Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2005.
Diversita't és un recurs per a mestres i educadors per treballar la
diversitat a partir de la música. S'ofereixen orientacions i criteris, i
remarquen, més enllà de les activitats, la gran importància de
l'acompanyament educatiu a l'hora de dur-les a terme. El material
consisteix en un dossier de 170 pàgines en què es recullen les
propostes i dos CD amb els enregistraments de les músiques.
b) ESSOMBA, M. A. [coord.]. Sanduk. Guia per a la formació dels
educadors i les educadores en immigració i interculturalitat.
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i
Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2001.
Sanduk és una guia adreçada sobretot a la formació dels educadors,
però també conté activitats que es poden dur a terme en centres
de lleure. En el bloc «Activitats per a monitors» trobam activitats
de l'àmbit de la salut, l'esport, la natura, etc. relacionades amb la
interculturalitat i la immigració.
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Eina 5.
Jocs en llengua
catalana

a) BALAGUER, C., RIPOLL, O. Xarranca. Jocs per a l'aprenentatge
del català oral per a nouvinguts. Generalitat de Catalunya i Fundació
Jaume Bofill, Barcelona, 2002.
Xarranca és un material que ofereix diversos jocs tradicionals que
es presenten amb petites diferències en molts llocs del món.
Versió electrònica:
www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/xarranca.pdf
b) Jocs en català. Consorci per a la Normalització Lingüística
Lloc web del CPNL que ofereix un recull de jocs en català, a més
d'una llista de webs on es troben jocs en línia o altres pàgines de
jocs en llengua catalana.
www.cpnl.cat/jocs
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3. Les relacions socials

L'interès per aprendre la llengua també pot
augmentar si hi ha un clima que afavoreixi la
relació intercultural. Alguns suggeriments:
a) En les relacions amb les persones nouvingudes,
cal advertir els agents socials, educadors, etc.
quan tenen actituds massa paternalistes o bé
quan creen un distanciament excessiu amb
aquestes persones. També quan es tracta de
l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua.
Sovint s'infravaloren les seves capacitats
(«pobrets, a sobre encara volem que aprenguin
el català»), o s'evita parlar-los en català per
prejudicis («és que no el volen aprendre»).
A més, cal pensar que moltes persones
nouvingudes coneixen més d'una llengua, per
la qual cosa no representa cap anormalitat el
fet d'haver d'aprendre la llengua pròpia del país,
a més d'altres llengües d'àmbit internacional.
b) Cal desmuntar els tòpics sobre el fenomen de
la immigració, que en certs casos poden
fomentar actituds racistes i la marginació de
determinats grups. El tòpic «és que no es
volen integrar» pot justificar accions
segregadores en alguns àmbits relacionats
amb l'acollida. Però hi ha dades que demostren
que la realitat és tota una altra: l'augment de
la demanda d'inscripció als cursos de català
en els darrers anys mostra que hi ha una
voluntat creixent d'adaptar-se al país d'acollida.
Així doncs, és molt important reconèixer
aquests prejudicis en el moment que es
manifesten i transmetre els pressupòsits
falsos sobre els quals se sustenten. Si el curs
2004-2005 eren aproximadament 2.500 les

persones inscrites als cursos de català per a
no catalanoparlants del COFUC i de Paraula,
el 2009 han estat més de 5.000.
c) Podem dur a la pràctica estratègies
comunicatives que tenguin en compte l'origen
cultural i la llengua d'origen, com ara:
- Pronunciar de manera acurada els seus noms
- Conèixer i utilitzar les comunicacions
lingüístiques pròpies de la seva llengua, com
per exemple en el moment de l'arribada o
els adéus
- Si es treballa per projectes o centres
d'interès, fer que els temes tenguin a veure
amb el seu origen o la seva vida
d) Quan es tracta de família i àmbit escolar, és
important que coneguem quines són les seves
expectatives i percepcions respecte als
aprenentatges dels fills. Cal que les famílies
vegin l'efectivitat de la llengua que aprenen
els seus fills, tant perquè s'impliquin en la
tasca educativa com per animar-les a aprendre
la llengua.
Les associacions de mares i pares d'alumnes
(AMPA) poden animar les famílies nouvingudes a
participar-hi i fomentar l'interès per l'aprenentatge
de la llengua. Per exemple, es pot aprofitar
l'organització de xerrades o cursos per a pares per
explicar trets destacables de la nostra llengua i
cultura, i també per conèixer llurs llengües i cultures
d'origen. És molt important que valorem tant les
diferències culturals com els elements compartits
amb les diverses cultures d'origen dels pares.
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Guia pràctica d’acollida lingüística

Objectius >
> Mantenir relacions equitatives
amb les persones nouvingudes,
evitant actituds massa
paternalistes o bé
excessivament distants
> Trencar els prejudicis i tòpics
> Conèixer les expectatives
familiars
> Aproximar-se a la identitat
cultural i lingüística de les
persones nouvingudes

Eina 1.
Arguments per desmuntar
prejudicis i tòpics

Dades que trenquen tòpics. Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya, 2005.
L'any 2005, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de
la Discriminació Racial, es va obrir l'espai «Dades que trenquen
tòpics», que inclou dades per ajudar a tenir una percepció sobre la
immigració i els seus efectes més ajustada a la realitat.
www.gencat.cat/benestar/immi/topics/index.htm
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3. Les relacions socials

Eina 2.
Llibres sobre
els nous catalans i
catalanes del segle XXI

a) ALEXANDRE, V. Nosaltres, els catalans. Editorial Pòrtic, 2008.
L'autor conversa amb vint catalans procedents dels cinc continents
que, sense renunciar als seus orígens, han fet dels Països Catalans
el seu lloc per viure i, del català, la seva llengua. Inclou testimonis
del Principat, de la Catalunya del Nord, del País Valencià i també de
les Illes. Els protagonistes parlen de la seva terra materna i del
coneixement que tenen de la que els ha acollit, amb la defensa del
dret a viure a qualsevol lloc del planeta i del deure de respectar la
llengua i la cultura de la societat d'acollida.
b) El HACHMI, N. Jo també sóc catalana. Columna, Barcelona, 2004.
Novel·la sobre l'experiència de formar part d'una família d'origen
immigrat i al mateix temps la seva pertinença a Catalunya. Un llibre
que ajuda a entendre com és el conjunt dels ciutadans catalans en
l'actualitat.

Eina 3.
Orientacions sobre el
funcionament d'algunes
llengües d'origen de les
persones nouvingudes

Col·lecció «Llengua, immigració i ensenyament del català»,
publicada per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta col·lecció de llibres és una eina que serveix per aproparse a la llengua d'origen de les persones nouvingudes i bàsicament
per tenir una idea general del funcionament de la gramàtica
d'aquestes llengües (ful, wòlof, panjabi, àrab, xinès, romanès,
soninke, malinke, ucraïnès, berber i tagàlog).
Versió electrònica:
www.gencat.cat/benestar/publica/pubdep/pdep107.htm
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4. Bones pràctiques

A continuació exposam el resum d'algunes iniciatives relacionades amb
l'acolliment lingüístic que ja s'han posat en pràctica i que han tengut
bons resultats. Es tracta d'experiències promogudes des d'associacions,
entitats o la mateixa Administració. La majoria són bones pràctiques
duites a terme a les llles Balears, però també en recollim d'altres que
s'han aplicat a Catalunya i que ens poden servir d'exemple.

Experiència 1: Curs de català i de coneixement
de la cultura del municipi d'Eivissa
Organització: Servei de
Normalització Lingüística i
Àrea de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Eivissa
Destinataris: persones
nouvingudes residents al
municipi d'Eivissa

Descripció:
El Pla d'Acollida per a Persones Adultes Nouvingudes de
l'Ajuntament d'Eivissa inclou un curs de català i de coneixement
de la cultura del municipi de vint hores de durada. Les primeres 18
hores són d'aprenentatge lingüístic, i les dues darreres hores es
dediquen a fer una visita guiada al nucli històric de Dalt Vila.
S'ofereix un curs cada mes.

Objectius >
> Introduir les persones nouvingudes al català i a la cultura del municipi

Per a més informació:
Servei d'Assessorament
Lingüístic
Ajuntament d'Eivissa
Plaça d'Espanya, 1
Telèfon: 971 397 500
A/e: sal@eivissa.es

Anàlisi de l’experiència
Aquesta iniciativa es posà en marxa el mes de juny de 2009 i ha
tengut molt bona acceptació; fins ara hi ha participat una vuitantena
de persones. El fet que l'Àrea de Benestar Social s'impliqui en la
iniciativa és un exemple de tractament transversal de la llengua en
el procés d'acollida.
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Experiència 2: Taller de català
per a l'ajuda a domicili
Organització: Càritas
Mallorca i Paraula
Destinataris: persones
immigrades que es dediquen
a l'atenció de persones que
es troben en situació de
dependència o bé que
treballen en tasques
domèstiques, i també
persones que tenen interès
per dedicar-se a aquestes
tasques

Descripció:
Aquest és un taller de català adaptat als continguts de la formació
ocupacional d'ajuda a domicili. Pel tipus de feina a què poden
accedir les persones que reben aquesta formació, la majoria
previsiblement treballarà amb gent gran de Mallorca i és molt
positiu que puguin conèixer la llengua de la persona de la qual han
de tenir cura. Per això, el curs combina l'aprenentatge de la llengua
amb el de l'atenció sociosanitària, treballant vocabulari relacionat
amb la neteja de la llar, el cos, les malalties i els símptomes, els
medicaments, etc.
A més d'aquest curs, Càritas també ha ofert tallers de català inicial,
amb una estructura i uns horaris que faciliten la inscripció de
persones amb dificultats per seguir una formació de manera molt
dilatada en el temps, i tallers de català bàsic.
Als cursos, hi han participat persones de moltes nacionalitats
diferents, entre les quals destaca un percentatge elevat de
senegalesos, i un nombre important d'equatorians i de xilens.
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4. Bones pràctiques

Objectius >
> Oferir una eina de millora per a la
inserció laboral
> Ensenyar la llengua catalana per facilitar
la convivència entre persones en
l'àmbit social i laboral, específicament
el de l'atenció domiciliària
> Poder atendre una població que sovint
es veu exclosa dels processos de
formació tradicionals.

Per a més informació:
Càritas Mallorca
Telèfon: 971 710 153
A/e: caritas@caritasmallorca.org
www.caritasmallorca.org
Paraula,
Centre de Serveis Lingüístics
Telèfon: 971 761 301
A/e: sec@paraula.cat
www.paraula.cat

Anàlisi de l’experiència
La valoració dels cursos és molt bona, tant pel que fa a l'assoliment
dels objectius formatius com pel clima de relacions personals que
s'hi estableixen. Moltes persones mostren interès per continuar el
procés d'aprenentatge de la llengua catalana. A més, és molt
positiu aprendre un lèxic i unes expressions que es poden fer servir
en la feina diària i que ben segur agraeixen les persones a qui es
fa companyia.
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Experiència 3: Som amigues
Organització: Vocalia
de Dones de l'Associació de
Veïns Rocafonda-Ciutat
Jardí (Mataró)
Destinataris: dones adultes,
siguin nascudes
o no a Catalunya

Descripció:
Arran del projecte que duia a terme la Vocalia de Dones anomenat
«Totes plegades», de descoberta de l'entorn, alfabetització jurídica
i llengua catalana per a dones nouvingudes, sorgeix la necessitat
de crear lligams entre aquestes dones i les que ja viuen al barri.
Prenent la idea del programa Voluntaris per la Llengua (Secretaria
de Política Lingüística), es crea el projecte anomenat «Som
amigues», amb els objectius de crear lligams entre les dones de
diferents cultures que conviuen en un mateix barri.
Les dones de parla habitual catalana actuen d'acollidores de les
dones que encara no parlen català; un dels objectius principals és
la coneixença i l'amistat entre totes dues. Inicialment, es fa una
reunió informal per explicar a les dones autòctones com relacionarse en català. Posteriorment, en les activitats que organitza la Vocalia
de Dones en el marc d'aquesta pràctica, també s'estableix el català
com a llengua vehicular.
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Objectius >
> Crear lligams de coneixença i amistat
entre dones de diferents procedències
culturals
> Incrementar l'ús de la llengua catalana
com a llengua vehicular entre les dones
dels barris
> Ajudar a parlar en català les dones que
fa anys que viuen a Catalunya, però que
no s'atreveixen a fer-ho
> Fer d'enllaç entre les dones que
participen en els diversos projectes
de la Vocalia de Dones però que potser
no es coneixen entre si

Per a més informació:
Vocalia de Dones de
l'Associació de Veïns
Rocafonda-Ciutat Jardí
(Mataró)
Telèfon: 937 551 681

Anàlisi de l’experiència
Aquesta experiència, que ha tengut uns resultats molt positius, ha
unit dones autòctones del barri amb dones nouvingudes,
fonamentalment magrebines, i també ha suposat un avenç en la
comunicació entre aquestes mares i els seus fills, ja que en un
principi les mares no entenien la llengua que aprenien els fills a
l'escola.
Aquest projecte pot posar-se en marxa des de qualsevol associació
de veïns i és interessant no només per animar els no
catalanoparlants a aprendre el català, sinó com a contribució a la
cohesió social del barri.
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Experiència 4: Activitats i programes
per a l'acollida
Organització: Associació Àkan
Destinataris: persones
immigrades i voluntaris de la
població d'acollida de les
zones de Girona i Salt

Descripció:
L'Associació Àkan es dedica a l'acollida de persones immigrades
en situació especialment dificultosa. Desenvolupa els seus
programes a Girona i a Salt des de l'any 2003 i està formada per
un grup de voluntaris que treballen per donar suport a població
immigrada i ajudar a conscienciar la societat dels reptes que implica
la immigració. Una de les primeres actuacions fou l'organització de
classes de llengua catalana, ja que es va considerar que aquesta
havia de ser la llengua bàsica de la comunicació.
Algunes de les activitats que Àkan organitza són: classes de llengua
catalana, altres tipus de formació (com ara informàtica, alfabetització
i proves d'accés a cicles o a la universitat per a majors de 25 anys),
assajos i actuacions de la coral Àkan, taller per a dones, xerrades
divulgatives i de sensibilització, activitats de lleure (sortides a la
muntanya, activitats esportives, etc), suport en temes com
l'habitatge, documentació o salut, i acompanyament.
Els voluntaris de l'associació donen suport en la realització de les
classes català i d'alfabetització: participen en la classe i se'ls assigna
un alumne o un grup d'alumnes, sempre amb l'ajuda d'altres
voluntaris. Es demana coneixement de la llengua i interès per
ensenyar-la.
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Objectius >
> Afavorir la integració, a través de la
implicació mútua i l'apropament entre
immigrats i autòctons
> Dignificar les persones immigrants que es
troben en una situació especialment difícil
> Realitzar diferents activitats formatives,
lúdiques i de coneixement de l'entorn

Per a més informació:
Associació Àkan
C/ de Vista Alegre, 7 A,
17004 Girona
Telèfons: 650 109 133
667 722 956
A/e: associacio@akan.cat
www.akan.cat

Anàlisi de l’experiència
Des que es va crear, més de 400 persones de 50 nacions diferents
han passat per l'Associació. És innegable el bon servei que es fa
des d'associacions sense afany lucratiu per al col·lectiu de persones
immigrades, per a les quals són un referent. El fet que promoguin
l'aprenentatge i l'ús del català és una gran passa per obrir portes i
aconseguir la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes.
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Experiència 5: Projecte d'Acolliment
Lingüístic i Cultural 2008 a dos municipis
de Mallorca (PALC)
Organització: Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca, amb la
col·laboració dels ajuntaments
i les entitats dels municipis de
sa Pobla i Sant Llorenç, i el
suport de la Direcció General
de Política Lingüística del
Govern balear
Destinataris: en general, tota
la població del municipis de
Sant Llorenç i sa Pobla, que
es pot agrupar en tres blocs:
a) Personal de l'àmbit social:
treballadors socials dels
ajuntaments, d'entitats,
d'associacions, etc.
b) Població nouvinguda:
segons dades de 2008, a sa
Pobla un 22,87 % és població
estrangera i el col·lectiu més
nombrós és el de la població
marroquina. A Sant Llorenç,
un 16,19 % de persones són
originàries d'Alemanya.
c) Població receptora
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Descripció:
El PALC 2008 s'aplica a dos municipis de Mallorca al llarg d'un any
(sa Pobla i Sant Llorenç) amb l'objectiu principal de fer de la llengua
i la cultura catalanes el vehicle d'integració i de cohesió social de
la població nouvinguda.
El Projecte no es limita a l'àmbit educatiu o de política lingüística,
sinó que abraça tots els serveis i espais municipals, i també les
organitzacions ciutadanes, per facilitar la integració dels nouvinguts.
Les activitats s'agrupen en tres línies: Aprèn (per promoure el
coneixement i l'ús de la llengua catalana), Viu l'entorn (per conèixer
la cultura i el patrimoni de l'illa, i fomentar les relacions personals)
i Connecta (per afavorir la interacció entre els joves dels diferents
col·lectius).
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Objectius >
> Implicar l'administració local en el disseny i
l'aplicació d'actuacions de dinamització lingüística
> Fomentar el coneixement i l'ús de la llengua
catalana entre la població nouvinguda
> Promoure l'ús de la llengua catalana entre els
professionals que tenen un contacte directe amb
la població nouvinguda
> Implicar les organitzacions ciutadanes
> Promoure la cohesió social mitjançant el contacte
cultural i lingüístic, i la interrelació entre la població
nouvinguda i la resta del veïnatge

Per a més informació:
Direcció Insular
de Política Lingüística
del Consell de Mallorca,
Secció de Dinamització
Pl. de l'Hospital, 4.
07012 Palma
Telèfon: 971 219 593
A/e: nlinguistica
@conselldemallorca.net

Anàlisi de l’experiència
Cal destacar d'aquest projecte la voluntat d'adaptació a cada
municipi, tenint-ne en compte les característiques específiques
(origen dels nouvinguts, activitat laboral més freqüent, espais
disponibles, serveis municipals, etc.), la qual cosa és fonamental
per aconseguir uns bons resultats.
A més de les actuacions amb la població nouvinguda, s'hi ha volgut
implicar tota la societat i augmentar la fidelització lingüística dels
catalanoparlants. Per això, el grup dels treballadors de l'àmbit social
ha rebut una atenció especial, ja que són els primers que tenen un
contacte directe amb la població nouvinguda.
A continuació exposam amb més detall algunes de les activitats
duites a terme en el marc del Projecte.
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Experiència 5.1: Ràdio Oberta
Organització: Associació
Pa i Mel, Ràdio Municipal de
sa Pobla i Consell de Mallorca
Destinataris:
població d'acollida
i població nouvinguda

Descripció:
Taller de ràdio realitzat pel Grup per a la Convivència, format per
una quinzena de persones (amb un percentatge equilibrat de
població estrangera i de població autòctona), que es reuneixen per
parlar de conceptes com la integració, la convivència... i alhora
aprenen com es fa un programa de ràdio per poder realitzar
periòdicament un programa a la ràdio municipal. El manteniment
d'aquest grup estable permet anar copsant problemàtiques de la
vida quotidiana, debatre-les i cercar solucions. Amb el PALC 2008
realitzat a aquest municipi, s'aconsegueix que la llengua vehicular
passi a ser el català.

Objectius >
> Dur a terme una activitat de cohesió social entre persones d'orígens diversos
> Motivar els participants a usar el català en les seves relacions
> Estendre el debat al conjunt dels veïns a través de la ràdio municipal

Per a més informació:
Associació Pa i Mel
C/ Curt, 4, 07420 sa Pobla
Telèfon: 971 544 409
A/e: associacio.paimel
@gmail.com
perso.wanadoo.es/paimel
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Anàlisi de l’experiència
Amb aquesta experiència s'aconseguí treballar conjuntament la
sensibilització lingüística (introduir el català en un grup ja existent
que funcionava bàsicament en castellà) i la sensibilització de
caràcter social, perquè es tracta d'un grup de persones de diversos
orígens i perquè el contingut dels programes que han preparat
sempre s'ha basat en la temàtica social i ha promogut la convivència
i la riquesa de la diversitat.
A partir del taller, el grup començà a emetre un programa de ràdio
mensual en el qual es tracten temes relacionats amb la immigració,
la integració, l'intercanvi cultural, la convivència, etc.
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Experiència 5.2: Taller de còmic
Organització: Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca, amb la
col·laboració dels ajuntaments
de Sant Llorenç i sa Pobla
Destinataris: joves de 12 a 16
anys; com a mínim, un 40 %
dels participants són
nouvinguts o joves que no
tenen el català com a llengua
materna o habitual.

Descripció:
A través del taller, s'introdueix els joves al procés de creació d'un
còmic i a les principals tècniques de dibuix, d'elaboració de guions
i de disseny, sota la direcció i la supervisió de professorat
especialitzat (dibuixants que col·laboren habitualment en la revista
Esquitx, publicació per a joves en català).

Objectius >
> Afavorir que els diversos col·lectius de població adolescent que resideixen al mateix municipi
interactuïn compartint una activitat de lleure
> Establir la llengua catalana com a llengua vehicular de l'activitat

Per a més informació:
Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca,
Secció de Dinamització
Telèfon: 971 219 593
A/e: nlinguistica
@conselldemallorca.net

Anàlisi de l’experiència
Sovint les relacions entre joves nouvinguts i joves autòctons en
edat escolar s'aturen en acabar l'horari escolar. És positiu animar
els pares d'origen immigrat que apuntin els seus fills a activitats
extraescolars, per estrènyer els vincles amb companys de la seva
edat.
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Experiència 5.3: Curs de català inicial
per a dones de Sant Llorenç
Organització: Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca, amb la
col·laboració de l'Àrea de
Serveis Socials de
l'Ajuntament de Sant Llorenç
Destinataris:
dones immigrants del
municipi de Sant Llorenç

Descripció:
Curs de català adreçat a dones, la majoria de les quals són d'origen
magrebí, adaptat a les seves necessitats. Combina la formació
lingüística i una formació en habilitats socials (maternitat, salut
infantil, etc.), amb la col·laboració de diversos professionals. En el
marc del curs es realitzen activitats complementàries com la xerrada
d'una comare o la visita a l'hospital de la comarca.

Objectius >
> Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana al col·lectiu de dones immigrades
> Donar a conèixer temàtiques diverses rellevants per al col·lectiu d'alumnes
> Proporcionar un espai de socialització i coneixement de l'entorn per a aquestes dones

Per a més informació:
Direcció Insular de
Política Lingüística del Consell
de Mallorca,
Secció de Dinamització
Telèfon: 971 219 593
A/e: nlinguistica
@conselldemallorca.net
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Anàlisi de l’experiència
D'aquesta activitat en feim una valoració especialment positiva
perquè, si bé a l'inici va costar que les dones s'hi apuntassin,
l'assistència i les inscripcions varen augmentar durant tot el curs.
La valoració que n'han fet les mateixes participants és molt
favorable perquè, a més de l'aprenentatge lingüístic, s'adquireixen
habilitats socials i autonomia. Arran d'assistir al curs, algunes
participants volgueren apuntar-se al voluntariat lingüístic.
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Experiència 5.4: Alfabetització en català
al grup de dones de sa Pobla
Organització: Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca i COFUC,
amb la col·laboració de
l'associació Pa i Mel
Destinataris: dones
magrebines de sa Pobla

Descripció:
Curs de català de quatre hores setmanals durant quatre mesos
integrat en el marc del projecte d'integració social de l'associació
Pa i Mel, adaptat a les necessitats de les dones magrebines.
S'ofereixen activitats complementàries amb molt bona acollida per
part de les alumnes, com la visita guiada al Museu de Sant Antoni
i el Dimoni i al Museu de la Jugueta o la visita a l'exposició «La
mar de llengües».

Objectius >
> Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana al col·lectiu de dones usuàries de l'entitat
Pa i Mel
> Conèixer l'entorn social i cultural del municipi d'acollida

Per a més informació:
Direcció Insular de
Política Lingüística
del Consell de Mallorca,
Secció de Dinamització
Telèfon: 971 219 593
A/e: nlinguistica
@conselldemallorca.net

Anàlisi de l’experiència
Hem de valorar aquesta activitat d'una manera molt positiva, perquè
ha suposat un canvi en l'estructura i el funcionament d'aquest tipus
de cursos. L'indicador més objectiu que mostra el bon
funcionament i la bona acollida de la iniciativa és que les dones
varen demanar continuar amb les classes de català quan el curs
s'acabava. Actualment es fa el segon nivell de català inicial amb el
mateix grup de dones.
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Experiència 6: Llengua i empresa.
Formació en llengua catalana per a treballadors
estrangers d'empreses de la comarca de la Garrotxa
Organització: Servei de Català
d'Olot i Àrea de Ciutadania i
Immigració del Consorci
d'Acció Social de la Garrotxa
Destinataris: treballadors i
treballadores de les empreses
adherides al projecte que no
tenen coneixements de català
o que en tenen molt pocs.

Descripció:
A Olot, 1 de cada 5 persones és estrangera. La indústria càrnia té
un gran pes en aquesta zona i n'acull bona part dels treballadors.
S'hi detecta la necessitat d'arribar a tot el personal estranger que
per problemes laborals (horaris de torns, moltes hores de feina...)
no pot inscriure's als cursos generals de llengua. En la primera fase
del projecte (2007-2008), hi participen tres empreses del sector
carni (Noel, Espuña i Far), a les quals s'afegeix l'ETT Eurofirms, ja
que les mateixes empreses suggereixen que seria positiu que el
personal no fix tengués una formació lingüística prèvia. Inicialment
es fa la diagnosi del perfil de l'alumnat mitjançant proves de nivell,
es formen els grups (sempre d'acord amb les necessitats de
l'empresa) i s'inicia la formació. Un total de 151 treballadors reben
aquesta formació.
El projecte es complementa amb una acollida laboral per a
treballadors que ja han passat pels cursos de llengua –com a mínim,
han d'haver fet fins al final del bàsic 2–, ja que la comprensió del
català els permet entendre aquestes sessions en què se'ls explica
el marc laboral mínim i indispensable que ha d'evitar problemes de
funcionament empresarial: com demanar una baixa, com demanar
les vacances, què significa l'absentisme laboral, com s'interpreta
la nòmina, de quins permisos disposen per conveni, etc.
A més, es fan sessions de sensibilització per als encarregats perquè
prenguin consciència, com a catalanoparlants, de la importància
que s'adrecin en català als treballadors que fan un esforç per
aprendre'l, i que canviïn l'hàbit de parlar-los en castellà.
Les empreses que ofereixen aquesta formació es comprometen a
facilitar un espai adequat per fer la formació i a pagar el cost de les
hores extres durant la formació, quan aquesta no es fa en horari
laboral (si es fa en horari laboral, compta com a hores de feina).
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Objectius >
> Formar en llengua catalana els treballadors estrangers
que no accedeixen als cursos generals
> Millorar la comunicació efectiva entre
empresa i treballador
> Evitar l'aïllament i facilitar la integració
laboral dels treballadors estrangers
> Coresponsabilitzar les empreses en
els processos d'integració de les
persones immigrades
> Ampliar els coneixements dels
treballadors respecte al coneixement
de l'entorn i el món laboral

Per a més informació:
Servei de Català d'Olot - la
Garrotxa
Consorci per a la
Normalització Lingüística
Telèfon: 972 270 902
A/e: olot@cpnl.cat

Anàlisi de l’experiència
Aquesta experiència resol la dificultat de moltes persones
nouvingudes per adaptar-se als horaris de l'oferta actual dels cursos
de català.
La formació d'aquests treballadors reverteix en l'organització interna
de l'empresa: facilita la comunicació amb els encarregats, que els
diferents col·lectius tenguin una llengua comuna i, en definitiva,
que els treballadors estrangers puguin acabar tenint les mateixes
opcions de promoció que la resta.
D'altra banda, és essencial que una persona que treballa amb
màquines que tallen, ganivets, etc. pugui entendre ordres directes.
En la prevenció de riscs laborals, doncs, la comprensió de la llengua
és fonamental.
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Experiència 7: Profit (Programa Orientat a la
Formació Integral dels Treballadors)
Organització: Acció de
col·laboració transversal de
les conselleries de
Vicepresidència, Treball,
Innovació, Universitats i
Empresa, i Acció Social i
Ciutadania (coordinat per la
Secretaria de Comerç i
Turisme) de la Generalitat de
Catalunya
Destinataris: personal sense
formació específica en atenció
al client i amb pocs
coneixements de les
tècniques específiques del
sector d'hoteleria, fleca i
pastisseria, i comerç, i amb
pocs coneixements de català
per poder atendre el públic.

Descripció:
Cursos de formació de 20 hores lectives, distribuïdes a parts iguals
entre l'apartat tècnic i l'atenció a la clientela, amb èmfasi especial
al vocabulari i als recursos i les actituds lingüístiques. En aquests
moments, el programa s'aplica als sectors de l'hoteleria, la fleca i
la pastisseria, i el comerç, amb els cursos següents:
-

Curs de millora de la qualitat en el servei a la restauració
Curs de millora de la qualitat del servei d'habitacions per a
cambrers i cambreres de pis
Curs de millora de la qualitat a les fleques
Curs de millora de la qualitat en el servei al comerç (botigues de
moda i complements)

Es tracta d'una formació adaptada a la disponibilitat horària de les
persones treballadores, que aposta per l'aprenentatge en el mateix
lloc de feina. Un cop superat el curs, l'alumnat haurà incorporat els
coneixements tècnics relacionats amb la feina i les habilitats
comunicatives necessàries per oferir una bona atenció al client
(lèxic específic, saludar els clients en català i entendre les seves
demandes bàsiques...)
Des que s'inicià el programa fins avui hi han participat 1.609
alumnes i s'han organitzat 180 cursos a diferents indrets de
Catalunya.
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Objectius >
> Millorar la qualitat en el servei
i garantir l'atenció al client en
català
> Formar el personal del sector,
tant en les actituds
lingüístiques com en la qualitat
de servei

Per a més informació:
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa
Programa Profit
Telèfon: 935 515 454
A/e: consultes@profit.cat
www.profit.cat

Anàlisi de l’experiència
Les altes qualificacions de les valoracions dels alumnes confirmen
la necessitat que hi ha en el sector d'una formació amb les
característiques del programa PROFIT.
Sectors com el de la restauració i el comerç són essencials en la
normalització lingüística, ja que són espais quotidians de trobada
de les persones, en què la comunicació té molt de pes. El fet que
el personal pugui atendre els clients en català és sens dubte un
element de qualitat de servei.
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Experiència 8: Taller de rebosteria menorquina
per a persones nouvingudes
Organització: Departament de
Cultura, Patrimoni, Educació i
Joventut del Consell Insular
de Menorca, amb la
col·laboració de la Direcció
General de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears
i l'Ajuntament de Ferreries
Destinataris: col·lectiu de
persones immigrades
residents a Ferreries

Descripció:
Taller de rebosteria de dos dies (quatre hores diàries) en el marc
de les festes patronals de Ferreries. S'hi donen a conèixer els
noms, els ingredients, els estris i els passos que cal seguir per
elaborar algunes de les pastes més típiques de l'illa, de la mà d'un
mestre pastisser, i es facilita material didàctic amb el vocabulari
amb imatges dels estris i els ingredients.
Participaren en aquesta activitat un total de 14 persones procedents
de diferents països.

Objectius >
> Afavorir la integració de les persones nouvingudes dins la societat d'acollida
> Conèixer un dels elements de la cultura tradicional menorquina: la rebosteria
> Despertar l'interès per la llengua catalana

Per a més informació:
Servei d'Assessorament
Lingüístic
Consell de Menorca
Telèfon: 971 357 082
A/e: pvb.cime@silme.es;
efp.assling@cime.es
www.culturamenorca.org/sal
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Anàlisi de l’experiència
Les festes municipals són un bon moment perquè les persones
nouvingudes se sentin acollides i sentin que formen part de la
societat illenca en general i del poble on resideixen en particular.
La gastronomia és sempre un bon reclam, ja que és un tema
atractiu i que desperta interès.
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Experiència 9: El català a través de la cuina
Organització: Ajuntament de
Porreres, amb la col·laboració
de la Direcció Insular de
Política Lingüística del Consell
de Mallorca
Destinataris: persones no
catalanoparlants residents a
Porreres

Descripció:
Curs en què es combina l'aprenentatge lingüístic amb el dels
coneixements per a l'elaboració de diferents plats de la cuina
mallorquina. El curs s'estructura de la següent manera:
- dues classes de català introductòries: salutacions, presentacions…
- cada classe següent: primera part de contingut exclusivament
lingüístic, en què es treballa el vocabulari relacionat amb els
ingredients, les expressions per anar a comprar...; i segona part en
què s'elabora un plat de la gastronomia illenca, de vegades adaptat
a les peculiaritats de la cuina marroquina.
Amb el material del curs s'han editat uns llibrets (català-castellààrab) que recullen totes les receptes.

Objectius >
> Contribuir a la integració cultural i
lingüística dels residents estrangers
al municipi de Porreres a través
d'una activitat lúdica i atractiva

Per a més informació:
Ajuntament de Porreres
Àrea de Serveis Socials
Telèfon: 971 647 221

Anàlisi de l’experiència
Amb aquesta activitat no s'aconsegueix que els assistents
adquireixin un gran domini de la llengua catalana, però sí que se'ls
desperti la curiositat per aprendre la llengua i conèixer la cultura de
Mallorca. És molt positiva la combinació de la part lingüística lligada
a una experiència pràctica i engrescadora.
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Experiència 10: Taller de plantes
aromàtiques i medicinals
Organització: Direcció Insular
de Política Lingüística del
Consell de Mallorca, amb la
col·laboració de l'ajuntament
implicat
Destinataris: població
nouvinguda i població
d'acollida. És necessari que
com a mínim un 40% dels
inscrits siguin nouvinguts o
persones que no tenen el
català com a llengua materna
o habitual.
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Descripció:
Taller per afavorir que diferents col·lectius de població es puguin
relacionar a través d'un tema concret que els atregui, amb el català
com a llengua vehicular. En aquest cas el tema és la fitoteràpia i la
jardineria. En el taller s'aprenen quines són les plantes i les herbes
que formen part de l'ecosistema més representatiu de Mallorca i
es donen a conèixer quines són les propietats medicinals d'una
planta.
Els participants reben material didàctic molt visual i fàcil d'entendre
per les persones amb pocs coneixements de català. A més, el
monitor del taller coneix unes pautes lingüístiques que ha de seguir
per assegurar que la comunicació es faci majoritàriament en català.
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Objectius >
> Afavorir el contacte i el coneixement entre
els diferents col·lectius d'un municipi
(població nouvinguda i població d'acollida)
> Normalitzar l'ús del català com a llengua
vehicular en les activitats lúdiques
> Despertar l'interès per l'aprenentatge de la
llengua catalana a través d'un tema concret
que resulti atractiu

Per a més informació:
Direcció Insular de Política
Lingüística del Consell de
Mallorca, Secció de
Dinamització
Telèfon: 971 219 593
A/e: nlinguistica@
conselldemallorca.net

Anàlisi de l’experiència
Aquesta activitat combina el coneixement de l'entorn (inclou una
sortida de camp als voltants del municipi) amb l'aprenentatge
indirecte de la llengua, a través d'una activitat lúdica. La temàtca
és atractiva i engresca la gent a participar-hi. El context normalitzat
d'ús del català serveix perquè les persones amb poc nivell de
llengua comencin a parlar-la i per despertar l'interès en aquelles
persones que no s'havien plantejat mai assistir a un curs de català.
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Experiència 11: Colònies lingüístiques d'estiu
Organització: Joves de
Mallorca per la Llengua i Obra
Cultural Balear, amb la
col·laboració del Govern de les
Illes Balears, el Consell de
Mallorca i l'Ajuntament de
Palma
Destinataris: joves estudiants
d'ESO i de Batxillerat d'arreu
de les Illes

Descripció:
Es tracta d'un campament d'una setmana de duració en què els
participants són un 70% de joves catalanoparlants i un 30% de
joves no catalanoparlants. Aquests darrers tenen l'oportunitat de
conviure amb altres joves que tenen el català com a llengua habitual
i de participar junts en multitud d'activitats: tallers, jocs, gimcanes,
activitats d'aventura i visites culturals, entre d'altres.
A més, dins el programa de les colònies s'hi inclouen xerrades de
tema lingüístic adaptades a l'edat dels joves que hi participen.
Perquè la iniciativa tengui èxit, cal que els monitors estiguin
plenament conscienciats i tenguin un alt grau de fidelitat lingüística,
per aconseguir que el català sigui la llengua vehicular de totes les
activitats.
Aquestes colònies lingüístiques es duen a terme al campament de
la Victòria, a Alcúdia.
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Objectius >
> Fer accessible la llengua catalana a la
població jove no catalanoparlant
> Fomentar l'ús de la llengua catalana entre
el jovent, especialment l'ús oral
> Fomentar la convivència i la comunicació
entre joves d'origen divers
> Passar-s'ho bé en un ambient lúdic

Per a més informació:
Joves de Mallorca
per la Llengua
Telèfon: 971 723 299
A/e: info@jovesllengua.cat
Es fan colònies lingüístiques
semblants a altres indrets de
Mallorca, a Menorca i a
Eivissa, gestionades per la
Fundació Esplai i amb el
suport del Consell de Mallorca
i el Govern de les Illes Balears.

Anàlisi de l’experiència
Les colònies lingüístiques permeten ampliar la competència
lingüística dels joves nouvinguts, que ja aprenen el català als
centres educatius, d'una manera pràcticament espontània, a través
del lleure i, a més, estrènyer el vincle afectiu amb altres joves
catalanoparlants. A través de les diferents activitats, es rompen
prejudicis lingüístics i s'enforteix la cohesió social entre persones
provinents de diverses nacionalitats.
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Experiència 12: Projecte-D
Organització: Regidoria de
Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística de l'Ajuntament de
Palma
Destinataris: tots els
ciutadans i ciutadanes de
Palma. El Projecte-D té 3
àrees de treball, que
intervenen sobre col·lectius
socials diferents:
- Territorial: consta de tres
persones que fan feina en un
entorn concret i definit, el
barri. De moment, els barris
que disposen de dinamitzador
lingüístic són Son Gotleu, el
Camp Redó i Santa Catalina el Jonquet. Aquest servei
s'adreça a tota la població del
barri, sense fer diferències
d'edat o procedència.
- Intercultural: consta de dos
dinamitzadors que treballen
amb el col·lectiu de
nouvinguts residents a Palma.
- Escolar: consta de dos
dinamitzadors que centren la
seva tasca en la població
juvenil, a través dels instituts
d'educació secundària de
Palma.

74

Composici n

Descripció:
El Projecte-D comença a funcionar l'octubre de 2008. Partint del
fet que l'Administració municipal és la més propera als ciutadans,
l'Ajuntament de Palma opta per prioritzar la dinamització lingüística
dins la seva tasca de foment de la llengua pròpia, invertint bona
part dels seus recursos a possibilitar la intervenció directa de
professionals sobre la societat.
Una de les tasques dels dinamitzadors lingüístics és la difusió i la
promoció de les campanyes de foment de la llengua pròpia:
campanyes per a nouvinguts, cursos de català... També s'impulsen
activitats adaptades a les necessitats particulars de cada barri. Com
a exemples, s'organitzen tallers de hip hop, grafits, còmic,
sofrologia, màscares, etc.; cursos i tallers de català per a
nouvinguts; festes populars; i xerrades culturals, entre altres. També
s'edita material específic de foment de la llengua.
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4. Bones pràctiques

Objectius >
> Promoure l'ús de la llengua catalana entre
els ciutadans i ciutadanes de Palma
> Facilitar l'accés i l'aprenentatge de la llengua
a la comunitat nouvinguda
> Treballar per assolir la recuperació de la
llengua pròpia a tos els àmbits de la societat

Per a més informació:
Projecte-D. Servei de
Dinamització Lingüística
Carrer del Regal, 105, bxs.
07008 Son Gotleu (Palma)
Telèfon: 971 257 761
A/e: info@projectedpalma.cat
www.projectedpalma.cat

Anàlisi de l’experiència
Els resultats obtinguts fins ara són molt positius. L'actuació per
barris permet arribar directament a les persones, conèixer les
necessitats concretes i ser més capaços de satisfer-les. El contacte
directe amb la gent també ajuda a rompre prejudicis lingüístics.

Trobareu més exemples de bones pràctiques relacionades amb l'acolliment lingüístic a la base de
dades Linguamón Bones Pràctiques, des d'on es recullen, sistematitzen i difonen experiències d'èxit
en planificació lingüística i en gestió del multilingüisme: www.linguamon.cat
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Altres referències
Documents relacionats amb diversos cursos i jornades sobre acolliment lingüístic:
www.gencat.cat/llengua/acolliment (apartat «Cursos i jornades»)
- IV Jornada d'Acolliment Lingüístic a les Terres de l'Ebre. Tortosa, 1 i 3 de juliol de
2009
- L'acolliment lingüístic. Quarta jornada de presentació de materials i experiències.
Tarragona, 20 de febrer de 2009
- Segona sessió de reflexió per a professionals de l'acolliment lingüístic. Tarragona,
28 de novembre de 2008
- III Jornades Llengua i Immigració. Acolliment lingüístic: una perspectiva europea.
Barcelona, 11 de novembre de 2008
- L'acolliment lingüístic en el món del treball: Quarta jornada de presentació de
materials i experiències. Girona, 24 d'octubre de 2008
- III Jornada d'Acolliment Lingüístic per a Professorat de Llengua Catalana a
Persones Nouvingudes de les Terres de l'Ebre. Tortosa, 26 de setembre de 2008
- Tercera jornada de presentació de materials i experiències. Tarragona, 29 de febrer
de 2008
- Primera sessió de reflexió per a professionals de l'acolliment lingüístic. Tarragona,
14 de desembre de 2007
- L'acolliment lingüístic. Segona jornada de presentació de materials i experiències.
Tarragona, 22 de febrer de 2007
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Guia pràctica
d’acollida lingüística

Plataforma per la Llengua
Via Laietana, 48 A. Principal 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 321 18 03
Fax: 93 321 12 71
info@plataforma-llengua.cat

Guia de recursos destinada als professionals
de l'acollida de persones nouvingudes
PLATAFORMA PER LA LLENGUA GUIA PRÀCTICA D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA

Consell de Mallorca
Plaça de l'Hospital, 4
07012 Palma
Tel. 971 219 581
nlinguistica@conselldemallorca.net
www.conselldemallorca.net/llengua
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