
Sisena Jornada
d’Acolliment Lingüístic

Destinataris
Professionals de l’acollida i de l’acolliment lingüístic: 
personal tècnic d’immigració, de normalització lingüística, 
de l’equip de llengua i cohesió social del Departament 
d’Ensenyament, professorat d’escoles d’adults, d’escoles 
oficials d’idiomes i altre personal assimilable.
Nombre de places
80
Assistència
La Direcció General de Política Lingüística expedirà un 
certificat d’assistència a la jornada.

Tarragona,  9 de març de 2012

Lloc i hora
De 9.00 h a 14.30 h a la sala d’actes del Departament  
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(Carrer Major, 14)

Inscripcions
Direcció General de Política Lingüística a Tarragona
C. Major, 14
43003 Tarragona
Tel. 977 251 500
adomingo@gencat.cat

http://www.gencat.cat/llengua



Introducció
L’extensió del coneixement més bàsic de la llengua és encara una 
qüestió que ocupa intensament els professionals de l’acolliment 
lingüístic i una mostra d’això és que tres de les cinc intervencions 
de la jornada que s’ha programat presenten eines per facilitar 
l’aprenentatge a les persones que comencen a fer les primeres passes 
en la nostra llengua: Lletres per a tothom (mètode d’alfabetització), 
Gramàtica pràctica del català (nivells inicials: A1-B2) i programa de ni-
vell inicial de la Direcció General de Política Lingüística.

La sensibilització lingüística és l’altre gran cavall de batalla. D’aquí la 
presentació del joc “Tria el teu rol. No juguis sol”, un material que con-
dueix els jugadors d’aquest joc de rol pel camí de la reflexió perquè 
arribin a constatar com és d’innecessari moltes vegades el canvi de 
llengua.

Completen el programa dues intervencions que mostraran com es 
poden obrir nous camins de col·laboració per rendibilitzar els recur-
sos de què disposem a l’hora de complementar l’oferta d’activitats 
per facilitar l’acolliment lingüístic. Seran les del Departament de 
Cultura de la Generalitat i de l’Institut de Ciències de l’Educació de la  
Universitat Rovira i Virgili.

Programa
09.00 h  Inauguració de la Jornada: Jordi Agràs, director del Servei 

Territorial de Cultura a Tarragona i Yvonne Griley, directora 
general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

09.30 h Presentació del programa Lletres per a Tothom i de la maleta 
pedagògica. Mireia Vall, tècnica territorial de la Direcció 
General per a la Immigració.

10.00 h Gramàtica pràctica del català. Cristina Bernadó, coautora del 
llibre.

10.30 h Acolliment lingüístic en activitats del Departament de Cultura. 
A la recerca de sinergies. Anna Domingo, Direcció General de 
Política Lingüística a Tarragona i Dolors Saumell, directora de 
la Biblioteca Pública de Tarragona.

11.00 h  Del coaching a l’ortografia. Reflexions sobre com i què. Josep 
Bargalló, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Rovira i Virgili.

11.30 h  Presentació del programa de nivell inicial de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística. Xavier Abelló, coordinador 
d’ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura.

12.00 h  Descans 
12.30 h  “Tria el teu rol. No juguis sol”, un taller per a la sensibilització 

lingüística. Teresa de Gispert, Servei de Foment de l’Ús del 
Català de la Direcció General de Política Lingüística. 

 Joc en grups amb diversos dinamitzadors. 
14.30 h  Final de la Jornada


