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L’acolliment lingüístic: 
aprenentatge de la llengua i alfabetització? 

Sisena jornada de presentació de materials i experiències 
 

Girona, 6 de juliol de 2012 
 
 

SÍNTESI I CONCLUSIONS 
 
 
1. SÍNTESI I CONCLUSIONS DE LES PRESENTACIONS 
 
Aprenentatge de la  llengua i alfabetització: un punt de trobada 
Mónica Molina 
 
‐ En l’ensenyament de la llengua catalana, actualment, els centres de 
formació d’adults acullen persones no alfabetitzades en la seva primera llengua i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i les escoles oficials d’idiomes, 
entre altres organismes, acullen persones alfabetitzades i sovint instruïdes. Quan 
persones no alfabetitzades arriben al CPNL i a entitats de voluntariat 
l’ensenyament de la llengua se centra en el treball de les habilitats orals, cosa que 
porta a un estancament en els nivells inicials d’aprenentatge que és difícil 
transcendir. Per poder atendre les necessitats reals de formació que es presenten i 
fer que la formació que s’ofereixi s’aprofiti al màxim és important iniciar el procés 
d’alfabetització paral·lelament al desenvolupament de la llengua oral.  
 
‐ Cal una implicació i intercanvi d’aportacions des de totes les institucions i 
organismes que intervenen en l’ensenyament de la llengua, una reflexió conjunta i 
el desenvolupament d’un marc comú de referència: 
 
 L’aprenentatge lingüístic a l’educació obligatòria ens mostra que les etapes 
de l’aprenentatge de l’escriptura són les mateixes tant per a una primera llengua 
com per a una segona llengua. Cal adaptar i completar les habilitats adquirides en 
la primera llengua per a l’adquisició de la segona, per a la qual cosa és necessari 
un coneixement mínim de la llengua oral d’aquesta darrera. 
 
 Des dels diversos organismes s’adopten perspectives diferents en 
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura: la perspectiva academicista, més 
centrada en el codi, que utilitza mètodes sintètics i analítics i que sol ser present en 
els centres de formació d’adults, i la perspectiva psicolingüística, més centrada en 
els processos cognitius de la comprensió, més desenvolupada als centres 
d’ensenyament de llengües estrangeres. Cal afegir-hi i tenir ben present una 
tercera perspectiva, la perspectiva social, centrada en l’aprenentatge de la llengua 
com a pràctica cultural, a través de l’activitat social.   
 
‐ Proposta:  
 
a) Per a les persones no alfabetitzades en cap llengua: 
Curs d’iniciació a l’L2. Desenvolupament d’habilitats orals i inici del coneixement del 
codi a través de la lectura i l’escriptura de les pròpies dades personals i d’altres 
paraules i textos significatius. 
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b)          Per a persones alfabetitzades en alguna llengua:  
Curs d’L2 de nivell inicial. Coneixement inicial de l’alfabet llatí. Desenvolupament 
de les habilitats orals i les habilitats de lectoescriptura.  
 
 
Presentació del Programa de nivell inicial de la Direcció General de Política 
Lingüística 
Elena Blaya 
 
‐ Es poden definir dos grans tipus d’alumnat per al nivell A1 del Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües (MECR): l’alumnat no alfabetitzat en cap 
llengua i l’alfabetitzat en llengües no romàniques.  
 
‐ El professorat d’alumnat alfabetitzat en llengües no romàniques tindrà a la 
seva disposició el Programa de nivell inicial de la Direcció General de Política 
Lingüística (DGPL), en el qual s’introduiran les modificacions següents:  
 
 Setembre de 2012: S’eliminaran els continguts que es consideren més 
propis del mòdul b1 del Nivell Bàsic del CPNL (A2 del MECR).  
 
 Setembre de 2013: Es reestructurarà el Programa de nivell inicial en grans 
blocs: el de les competències generals i lingüístiques que hauran treballat els 
aprenents un cop hagin finalitzat el curs i el de les activitats lingüístiques a partir de 
la producció i comprensió de textos en àmbits i temes determinats, tenint en 
compte que per poder-ho fer els caldran unes estratègies determinades. El 
Programa s’acompanyarà d’una guia d’ús que permeti realitzar la programació amb 
més facilitat.  
 
‐ Pel que fa als aprenents no alfabetitzats en cap llengua, es promourà un 
equip de treball format per la DGPL, el CPNL, la DGI i el Departament 
d’Ensenyament (Formació d’Adults) amb l’objectiu de realitzar un programa on els 
continguts de llengua del nivell A1 del MECR i l’inici del coneixement del codi a 
través de la lectoescriptura es puguin treballar conjuntament.  
 
‐ Pot ser molt útil l’espai virtual d’aprenentatge Aula mestra, vinculat al curs en 
línia Parla.cat, que permet dissenyar i posar a disposició de tothom cursos adaptats 
a destinataris i finalitats molt específics.      
 
 
Xerrameca, material didàctic per al nivell inicial 
Carme Bové i Lídia Sunyé 
 
‐ Material adreçat a alumnes poc o gens alfabetitzats per als quals és difícil, 
per tant, seguir tot el Programa de nivell inicial de la DGPL. Se centra en 
l’ensenyament de la llengua oral amb alguna introducció a la llengua escrita. 
Permet aprendre a construir frases orals a partir de gràfics o il·lustracions. Es pot 
fer en 20 hores. 
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Ara i adés. Aprenentatge del català i llengües d’origen 
Maria Antònia Burguesa i Maria Torras 
 
‐ Material creat per a alumnat de primària i secundària però aprofitable 
(plantejaments, metodologia i fins i tot materials) per a l’ensenyament de persones 
adultes. S’adreça a alumnat alfabetitzat, si més no, en llengües no romàniques 
(nivells A1 i A2 del MECR).  
 
‐ És la primera aplicació didàctica dels estudis lingüístics comparatius del 
Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI) de la Universitat de 
Girona, publicats pel Departament de Benestar i Família, sobre la influència de la 
primera llengua en l’adquisició del català com a segona llengua. Les activitats se 
centren en el treball dels trets de la  gramàtica catalana (sintaxi, morfologia i 
fonètica) que presenten dificultats a parlants d’altres llengües i dels trets 
gramaticals de les llengües d’origen que previsiblement presentaran dificultats a 
l’hora d’aprendre català. Es formen grups de treball per tipologies de dificultats 
d’aprenentatge, transcendint altres agrupacions (com la de parlants de llengües 
romàniques i no romàniques) 
 
‐ Com que parteix de l’enfocament que els elements i dinàmiques comuns de 
les llengües es poden aprofitar a l’hora d’aprendre’n una de nova, la metodologia 
es basa en l’aplicació d’estratègies comparatives, que faciliten l’adquisició d’altres 
estratègies d’aprenentatge, més que en estratègies memorístiques.  
 
‐ Les activitats parteixen de la llengua oral però es considera convenient el 
suport de la llengua escrita. 
 
 
El català, una llengua per a la igualtat, mètode d’alfabetització en català del 
Centre de Formació d’Adults de Girona 
Montserrat Agustí i Miquel Blanch 
 
‐ Mètode que s’utilitza al Centre de Formació d’Adults (CFA) de Girona des de 
l’any 2005 fonamentat en els principis del pedagog Paulo Freire, que propugna que 
l’alfabetització no es pot reduir a l’ensenyament de les paraules, les síl·labes i les 
lletres, sinó que és un acte creador i de coneixement a través de l’observació crítica 
de la realitat. Per això, les paraules i les frases que s’aprenen han de provenir de 
l’univers de l’alfabetitzand. 
 
‐ És l’adaptació del mètode progressiu i sil·làbic propugnat pel mateix Paulo 
Freire: observació de la realitat > recerca de paraules i frases significatives 
(generadores) > cercles de conversa > separació de les síl·labes de les paraules 
generadores > formació de noves paraules a partir d’aquestes síl·labes. 
 
‐ Està pensat perquè l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es facin 
paral·lelament, acompanyats d’un treball previ d’expressió i comprensió orals. 
 
‐ Sense deixar de banda la lletra majúscula quan pertoca, s’ha optat per 
treballar amb el tipus de lletra “Comic Sans”.  
 
‐ Des del CFA d’Adults es proposa a la DGPL que impulsi una unificació de 
les diverses nomenclatures de programes, certificats i cursos de català basada en 
les denominacions que estableix el MECR per als diferents nivells d’aprenentatge. 
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Experimentació a l’aula del mètode d’alfabetització Lletres per a tothom 
Carme Mateo i Montserrat Nogué 
 
‐ La valoració sobre la utilitat d’aquest material és del tot satisfactòria.  
 
‐ Tot i que hi ha molta variació entre individus, l’experiència porta a la 
conclusió que l’alumnat mínimament alfabetitzat necessita almenys dos cursos per 
poder accedir al nivell inicial del CPNL (A1 del MECR), i les persones gens 
alfabetitzades força més temps.  
 
‐ Es valora molt positivament el plantejament del treball conjunt del 
professorat amb voluntaris de conversa. Cada voluntari condueix un grup de 4 o 5 
persones amb nivells de llengua barrejats (persones que entenen una mica el 
català i persones que no) per tal d’afavorir la figura de l’alumne-intèrpret. Les 
sessions tenen una durada màxima de 45 minuts. 
 
 
Projecte de Voluntariat de Participació Educativa i Cultural de Vic: voluntariat 
lingüístic i alfabetització 
Dolors Solà 
 
‐ Es tracta d’una experiència pionera i innovadora perquè agrupa el voluntariat 
lingüístic de diferents entitats amb una finalitat que no és l’habitual (la pràctica de la 
llengua oral): la millora de la competència en lectoescriptura de l’alumnat de cursos 
de català. També és innovadora com a experiència de coordinació, per l’ampli 
nombre i tipologia d’institucions i entitats amb qui es consensua el projecte.  
 
‐ Els voluntaris són formats i assessorats per la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Vic, i són coordinats des del CNL d’Osona. 
 
‐ Es treballa en 3 línies:  
 
 Reforç de la lectura: s’apliquen criteris de lectura fàcil i dos nivells de 
dificultat textual.  El programa de treball va a càrrec del CNL d’Osona i de la 
Universitat de Vic; 
 
 Alfabetització: es treballa la lectura mecànica, la lectura comprensiva i 
l’escriptura. S’encarrega del programa de treball professorat de l’Escola d’Adults de 
Vic i s’utilitza el material Lletres per a tothom.   
 
 Reforç de la lectoescriptura: pendent de desenvolupar. 
 
 
Acolliment lingüístic i multialfabetismes 
Enric Serra 
 
‐ Alfabetitzar és un fenomen complex que pot incloure els que podem 
anomenar “nous alfabetismes”: l’alfabetisme audiovisual, l’informacional i el digital o 
tecnològic. Tots ells, com l’estrictament lingüístic, són claus per a la inclusió social. 
 
‐ Des de l’acolliment lingüístic es pot afavorir la multialfabetització: utilitzant 
recursos que apostin per la integració de totes les tecnologies, que retratin la 
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societat dels nous alfabetismes, que tractin els nous gèneres del discurs i de la 
comunicació. Cal fer-ho a partir de pràctiques reals i significatives. Hi ha una gran 
varietat d’eines existents per portar-ho a la pràctica.  
 
 
 
2. SÍNTESI I CONCLUSIONS GENERALS 
 
‐ Amb l’aplicació de la Llei d’acollida i la necessitat de formar persones 
nouvingudes amb vista a la seva inserció laboral a l’horitzó, la demanda de 
formació lingüística per part de persones poc o gens alfabetitzades en la seva 
llengua arriba a totes les entitats. Per donar una resposta formativa adequada a 
aquesta tipologia d’alumnat i perquè aquesta formació es pugui rendibilitzar al 
màxim cal iniciar el procés d’alfabetització paral·lelament a l’aprenentatge de la 
llengua oral.  
 
‐ Cal quantificar aproximadament el nombre d’hores de formació mínimes que 
necessita aquesta tipologia d’alumnat abans de poder afrontar amb èxit el nivell A1 
del MECR (Nivell inicial de la DGPL i del CPNL). 
 
‐ Caldria redefinir i concretar un marc referencial comú de nivells 
d’aprenentatge i programes per als ensenyaments previs al nivell A2 del MECR 
(Nivell bàsic de la DGPL i del CPNL), per a la qual cosa és imprescindible el treball 
conjunt i la coordinació entre tots els departaments de la Generalitat i organismes 
implicats.   
 
‐ Cal posar en comú, per a un aprofitament i enriquiment mutus, les diferents 
perspectives pedagògiques que s’adopten actualment en l’ensenyament de la 
lectura i l’escriptura, totes elles útils i sovint complementàries, i aprofundir en les 
menys desenvolupades en l’alfabetització d’adults, com la perspectiva 
psicolingüística.  
 
‐ Cal posar en comú també, amb la mateixa finalitat, les experiències mútues, 
incloent-hi les de l’àmbit escolar (als darrers cicles de l’ensenyament primari i 
secundari també arriben nois i noies amb dèficits d’alfabetització als quals es dóna 
resposta), i també les d’altres països.  
 
‐ Les presentacions de la jornada ens mostren que actualment tenim un 
ventall de materials d’aprenentatge que es pot considerar suficient per atendre 
persones poc o gens alfabetitzades en la seva llengua o alfabetitzades en llengües 
no romàniques. Es poden combinar, adaptar i completar d’acord amb els objectius 
de cada curs. Els professionals tindran a disposició també la plataforma Aula 
mestra, on es podran confeccionar cursos a la mida de les necessitats de l’alumnat 
i utilitzar cursos confeccionats per altres professionals. 
 
‐ Entre aquest ventall destaquem una línia didàctica que creiem que cal 
ampliar: la iniciada pel material Ara i adés,  basada en els estudis comparatius 
entre llengües, que permet treballar amb l’alumnat els trets de la  gramàtica 
catalana que presenten dificultats ateses les característiques de la llengües 
d’origen.  
 
‐ En benefici d’una millor comprensió per part dels mateixos professionals i, 
sobretot, de la ciutadania, cal plantejar-se la possibilitat d’unificar les diferents 
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nomenclatures utilitzades actualment  en certificats, programes i cursos adoptant 
les denominacions del MECR. 
 
‐ Cal vincular l’alfabetisme lingüístic als altres alfabetismes presents al món 
d’avui: l’alfabetisme audiovisual, l’informacional i el digital o tecnològic, perquè a la 
vida diària s’interrelacionen inevitablement i perquè tots ells són determinants per a 
la inclusió social.  
 
‐ Existeixen uns quants interrogants a l’entorn de l’aprenentatge de la llengua 
per part de persones poc o gens alfabetitzades, alguns dels quals hem apuntat 
aquí. Cal debatre’ls i intentar obtenir respostes en el marc d’un grup de discussió 
de persones expertes.  
 
 
 
 
 

 


