
 

 

Com viure en català / Conviure en català. Experiències de dins i fora de l’escola 

Activitat de celebració/Reconeixement 

Acte final....Xerrada ...Concert...Exposició. La idea seria poder fer algun acte per fer conèixer a tot el centre l’activitat que s’ha realitzat de cara a engrescar a l’alumnat per a posteriors edicions. 

 

 

Introducció  
L’Institut Joan Salvat- Papasseit  va detectar la necessitat d’incentivar la formació i promoure l’ús del català entre els seus alumnes. Dins del projecte 

propi APDICUM (Aplicació Dinàmica del Currículum) podem treballar aspectes que de forma transversal poden apropar a l’èxit educatiu als nostres 

alumnes. 

El CNL de Barcelona, districte de Ciutat Vella busca espais on els seus alumnes puguin practicar la llengua. 

Agafant com a base la idea del programa Voluntariat per la Llengua (VxL), que ja fa temps que impulsa el CNL de Barcelona , es pretén organitzar 

petits grups de conversa entre els alumnes voluntaris del CNL i els alumnes majors de 16 anys de lES per tal de, d’una banda promoure l’ús i 

l’aprenentatge del català i de l’altra aconseguir espais on practicar la llengua i on comunicar la pròpia experiència d’aprenentatge. 

 

   

 

 

Participants (centre educatiu/entitat) 

Institut  Joan Salvat-Papasseit. Alumnat de 4t ESO que necessiti millorar la seva parla en 

català. 

CNL de Barcelona, districte de Ciutat Vella. Alumnat adscrit als cursos  d’Elemental 3. 

Projecte 

         
 
 
 
 
      
 
 
 
 
         
         
       
       
      
        
 

 Recursos necessaris 

- Fer la difusió del projecte entre els alumnes del CNL de Barcelona per tal d’aconseguir voluntaris (dinamitzadora del CNL de Ciutat Vella) 

- Establir i organitzar els grups de conversa (dinamitzadora de CVE i interlocutores de l’Institut) 

 

Objectius d'aprenentatge 
1-Sensibilitzar lingüísticament l’alumnat de l’IES i les seves famílies. 

2- Aconseguir que els alumnes de l’institut es matriculin als cursos generals de català del CNL de Barcelona per tal 

de consolidar-ne els coneixements. 

3- Practicar la llengua catalana en un context distès. 

4- Comunicar experiències d’èxit d’integració i d’aprenentatge del català .  

 

Objectius de servei 
Els alumnes de l’institut donen l’oportunitat als alumnes del CNL de practicar la llengua  i comunicar la pròpia experiència 

d’aprenentatge com un element integrador. 

Els alumnes del CNL ofereixen hores de voluntariat perquè els alumnes de l’Institut entenguin que usar i escriure bé el 

català és una eina integradora.  

 

Ubicació del projecte en el currículum/curs/ 
L’activitat es desenvoluparà a l’Institut un matí setmanal. Serà considerat com una activitat del projecte APDICUM amb una 

vinculació en la nota del trimestre en la matèria de català. Els participants seran proposat des del professorat d’aquesta àrea. 

 

Avaluació (des dels diferents elements i agents; també del projecte en general) 
Els participants tindran una nota en el seu butlletí de notes, com la resta de les activitats APDICUM i també tindrà 

repercussió en la matèria de català. 

Passar una enquesta de satisfacció als alumnes de l’institut i als voluntaris del CNL 

 Activitats previstes (Aprenentatges, servei, reflexió) 

 Reunió prèvia amb els  participants per veure interessos. Establir temes de conversa en què es pugui coincidir. Fitxa 

prèvia 

 3 sortides al llarg del trimestre: museu, CNL Ciutat Vella, recorregut per Barcelona , música, concerts...... 

 Elaboració d’un diari personal de l’experiència per part dels alumnes de 4t d’ESO 

  Cronograma i/o horari La sessió serà de 12.50 a 14.40. Els participants del CNL hi seran una hora;la resta de la sessió la portarà un professor de l’institut. 

   Abril-juny 2014. 10 sessions aproximadament. 
 

.  
 

Organització i rol dels diferents participants (estudiants, professorat, referents entitat...) 
1- Dinamitzadora del CNL: fer la difusió del projecte entre els alumnes del CNL per tal d’aconseguir voluntaris. 

2- Interlocutores de l’institut: fer la selecció dels alumnes que participaran en el projecte. 

3- Voluntaris del CNL 

4- Alumnes de l’Institut de 4t d’ESO.  


