
l’Acollimentlingüístic en el
món del treball

Destinataris
�� Professorat de català d’alumnes nouvinguts d’orga-

nismes i entitats, dinamitzadors lingüístics, tècnics
d’immigració, agents d’acollida, tècnics de joventut
i altres professionals de l’acolliment lingüístic

Lloc
� Casa de Cultura de Girona (Aula Magna)

Pl. de l’Hospital, 6, 17001 Girona

Organització
� Secretaria de Política Lingüística

Grup d’Immigració de la Comissió d’Organismes i
Serveis per al Foment de  la Llengua Catalana de Gi-
rona (Consorci per a la Normalització Lingüística, De-
partament d’Educació -Equip LIC i Formació d’adults-,
Secretaria per a la Immigració, ICE Josep Pallach de
la Universitat de Girona, Servei Lingüístic de Comis-
sions Obreres i Secretaria de Política Lingüística)
Secretaria General de Joventut

Contacte
� Secretaria de Política Lingüística 

Edifici de la Generalitat a Girona
Pl. de Pompeu Fabra, 1, 3r, 17002 Girona
Tel. 872 975 133 - gchaparro@gencat.cat

Inscripció
� Gratuïta. Places limitades.

Cal enviar un correu electrònic a l ’adreça
gchaparro@gencat.cat amb les dades següents:
nom i cognoms, NIF, telèfon, adreça electrònica,
centre de treball i adreça del centre de treball, com
a màxim el 13 de setembre de 2010. La ins-
cripció es confirmarà per correu electrònic.

lingüístic i   
els joves

GIRONA, 17 de setembre de 2010
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CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA
CNL DE GIRONA

Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach
(ICE)

Comarques gironines

Cinquena jornada de presentació de materials i experiències



L’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I ELS JOVES:
CINQUENA JORNADA DE PRESENTACIÓ 
DE MATERIALS I EXPERIÈNCIES

• 10.45 h  Pausa i esmorzar

• 11.15 h
Presentació dels materials i experiències a càrrec
de Maria Puig, coordinadora territorial de Joventut
a Girona

• 11.30 h   
El Projecte Rossinyol de la Universitat de
Girona: mentoria per a la inclusió social,
cultural i lingüística de nens i nenes d’ori-
gen estranger
Jordi Feu i Òscar Prieto, director i coordinador del
projecte

• 12.00 h 
Presentació del Cercador de recursos per a
l’acolliment lingüístic del web Llengua ca-
talana
Elena Blaya, tècnica de la Secretaria de Política Lin-
güística

• 12.30 h 
Programa de ràdio El món a Salt, de l’Associació
Eina
Laia Martín i Gemma Canadell, coordinadores del
projecte

• 13.00 h 
Taller de foment dels usos lingüístics
adreçat a monitors esportius
Carles Palau, vicepresident de Tallers per la Llengua

• 13.30 h 
Projecte Casa de la Música | La Mirona de Salt
Pitu Masdevall i Eduard Bonet, impulsors del pro-
jecte

• 14.00 h 
Flog.cat i altres experiències a la xarxa
Joan Vilarnau, responsable d’Internet del Consorci
per a la Normalització Lingüística

Continuant la línia d’organitzar jornades especialitza-
des en sectors concrets que vam iniciar amb la quarta
jornada, aquest any dediquem aquesta cinquena edi-
ció a la reflexió i a la presentació de materials i expe-
riències que puguin ser útils als professionals de l’aco-
lliment lingüístic amb vista a la incorporació de joves
procedents d’altres cultures al col·lectiu catalanopar-
lant.
D’altra banda, volem aprofitar l’edició d’enguany per
posar de relleu que ja fa deu anys que el Grup d’Im-
migració de la Comissió d’Organismes i Serveis per al
Foment de la Llengua Catalana de Girona va organit-
zar el primer curs L’acolliment lingüístic, i, amb
aquest pretext, proposar-vos de fer amb nosaltres una
breu pausa per mirar enrere –veure quin va ser el nos-
tre punt de partida i valorar el camí que hem fet– i
també endavant –plantejar-nos quines necessitats i rep-
tes ens presenta el futur i com hem d’encarar la nostra
feina per afrontar-los. 

Programa

• 9.00 h
Benvinguda a càrrec del delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya a Girona, Jordi Martinoy, i
parlament del secretari de Política Lingüística, Bernat
Joan: 10 anys d’acolliment lingüístic a Giro-
na i a Catalunya. Perspectives de futur.

• 9.30 h  
Diàleg d’experts: Joves, llengua i identitat.
Pautes per a l’acolliment lingüístic de joves
procedents d’altres cultures
Hi intervindran: Isaac González, sociòleg i professor
de la UOC, i Marta Comas, antropòloga i educadora
social
Moderador: Xavier Besalú, professor de pedagogia
i d’educació intercultural de la Universitat de Girona


