
l’Acollimentlingüístic

Aprenentatge de la
llengua i alfabetització?

Destinataris
�� Professorat de català i altres professionals i voluntaris

d’organismes i entitats vinculats a l’acolliment lingüístic

Lloc
� CaixaForum Girona - Fontana d’Or 

C. dels Ciutadans, 19, 17004 Girona

Organització
� Direcció General 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,
Departament d’Ensenyament -Equip LIC i Formació
d’Adults-, Direcció General per a la Immigració, ICE
Josep Pallach de la Universitat de Girona, Servei
Lingüístic de Comissions Obreres, Servei Lingüístic
de la UGT, Òmnium Cultural, Càritas Diocesana de
Girona i Direcció General de Política Lingüística)

Contacte
� Direcció General de Política Lingüística

Serveis Territorials de Cultura
C. dels Ciutadans, 18, 3r, 17004 Girona
Tel. 972 94 23 97 – rosamaria.alio@gencat.cat

Inscripció
� Gratuïta. Places limitades.

Cal enviar un correu electrònic a l’adreça
rosamaria.alio@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 dia 3 de juliol de 2012. S’en-
viarà un acusament de rebuda del correu i una con-
firmació de la inscripció. 

lingüístic 

Aprenentatge de la
llengua i alfabetització?

GIRONA, 6 de juliol de 2012
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Generalitat 
de Catalunya

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA
CNL DE GIRONA

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

Sisena jornada de presentació de materials i experiències



L’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC:
APRENENTATGE DE LA LLENGUA I ALFABETITZACIÓ?

SISENA JORNADA DE PRESENTACIÓ 
DE MATERIALS I EXPERIÈNCIES

• 11.00 h Pausa

• 11.30 h   
Xerrameca, material didàctic per al
nivell inicial
Eva Bayarri i Emma Guasch, autores 

• 12.00 h 
Ara i adés. Aprenentatge del català i
llengües d’origen
Maria Antònia Burguesa i Maria Torras, autores

• 12.30 h 
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, professors del
Centre de Formació d’Adults de Girona

• 13.00 h 
Experimentació a l’aula del mètode
d’alfabetització Lletres per a tothom
Carme Mateo, professora de català de persones
adultes de l’Escola Pia d’Igualada, i Montserrat
Nogué, voluntària del programa Lletres per a
tothom

• 13.30 h 
Projecte de Voluntariat de Participació
Educativa i Cultural de Vic: voluntariat
lingüístic i alfabetització
Dolors Solà, directora del CNL d’Osona i
voluntària lingüística

• 14.00 h 
Acolliment lingüístic i multialfabetismes 
Enric Serra, responsable de formació al Servei
de Llengües i professor del Màster
d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment
Lingüístic (UAB)

En aquesta jornada pretenem reflexionar sobre
les delimitacions i el terreny comú que hi ha
entre l’aprenentatge d’una llengua i l’alfabetit-
zació lingüística, amb l’objectiu d’optimitzar el
conjunt de recursos de què disposem i fer pos-
sible l’atenció des de les institucions i entitats
de tots els col·lectius de persones nouvingudes,
sigui quin sigui el seu nivell de formació, de
manera que puguin iniciar i continuar el seu
currículum formatiu en llengua catalana i no
quedin al marge, en definitiva, del procés d’in-
clusió social. 

Programa

• 9.00 h
Inauguració de la jornada a càrrec d’Yvonne
Griley, directora general de Política Lingüística

• 9.15 h  
Aprenentatge de la llengua i
alfabetització: un punt de trobada
Mònica Molina, especialista en ensenyament de
segones llengües i col·laboradora de la
Universitat Internacional d’Andalusia, l’Institut
Cervantes, la Universitat d’Alacant i la Universitat
Autònoma de Barcelona, entre altres organismes

• 10.30 h  
Presentació del Programa de nivell inicial
de la Direcció General de Política Lingüística
Elena Blaya, tècnica de la Direcció General de
Política Lingüística


