
Aprenem català llegint i parlant, un projecte pilot:

- Dut a terme per les voluntàries Montserrat Bonadona, Carme Violant,
Mercè Pinyol, Carme Serrano, Marisol Cuñarro, Neus Rovira, Maria Codina,
Carme Mayol i el voluntari Pedro Vendrell.

- Impulsat per Òmnium Cultural de Badalona

- Elaborat i coordinat per Sophia Blasco Castell

- Amb la col·laboració de:
- La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,
- El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona,
- La Regidoria de Cultura, Normalització Lingüística i Drets Civils de

l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
- El Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià i
- L'Associació Lectura Fàcil.

Informe de resultats a 31 de gener de 2006,
1r. trimestre del projecte

Sant Adrià de Besòs / gener de 2006
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"El contingut latent de totes les llengües és el mateix –la ciència intuïtiva de
l'experiència- ... un art col·lectiu del pensament ... El llenguatge és l'art més massiu i
més inclusiu que coneixem, una obra enorme i anònima de generacions
inconscients"
El llenguatge, Edward Sapir, Empúries, 1985

Quan aprenem una nova llengua, aprenem més que paraules, la llengua ha crescut i
s'ha nodrit amb l'experiència col·lectiva i intuïtiva d'un poble al llarg de la seva
història, la llengua comunica la representació del món i el punt de vista del poble que
l'empra, ..., i en el cas del català, pels nostres lligams amb els pobles de la conca
mediterrània, és una obra d'art d'una riquesa i una diversitat extraordinàries i amb un
poder d'inclusió excepcional.

Agraïments

Aquest projecte ha estat possible gràcies a:
- la bona acollida per part de les aprenentes i els aprenents.
- l'entusiasme i la dedicació de les voluntàries i el voluntari: Montserrat Bonadona,

Carme Violant, Mercè Pinyol, Carme Serrano, Marisol Cuñarro, Neus Rovira,
Maria Codina, Carme Mayol i Pedro Vendrell.

- la disposició d'Angel Sànchez Güelmes, director de treatre de l'Ateneu
Adrianenc.

- la confiança i el suport de Lourdes Estevez i Oriol Lladó, d'Òmnium Cultural de
Badalona.

- la col·laboració de Carme Mayol i Eugènia Salvador, codirectores de l'Associació
Lectura Fàcil.

- les orientacions i l'assessorament de Montserrat García, Pilar Pamplona, Gemma
Muntané, Laura Serradell i Marta Jarque, del Centre de Normalització Lingüística
de Badalona i Sant Adrià.

- el suport de Màrius Tàrraga, regidor de Cultura , Normalització Lingüística i Drets
Civils i de Fermin Rodrïguez, tècnic de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs.

- l'ajuda i la bona disposició de l'Eduardo Ramón, conserge del Casal de Cultura
de Sant Adrià de Besòs.

- les valuoses orientacions d'Imma Casals, directora de la Biblioteca Can
Casacuberta de Badalona.

- la contribució de Gemma Domingo, directora de la Biblioteca Francesca
Bonnemaison del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

- l'ajut de la directora, Pascualina López, i de totes les treballadores i tots els
treballadors de la Biblioteca Sant Adrià de Sant Adrià de Besòs: Núria Méndez,
María Teresa Rivas, Pedro Marín, Robert Ruíz, Covadonga Minondo, María
Jesús Fernández, Teresa Alcover i Manuel Lozano.

- la bona acollida del projecte per part de Glória Pérez i Núria Ventura del Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

- el finançament de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.

Moltíssimes gràcies

Sophia Blasco Castell, autora i coordinadora
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El projecte al detall

Impulsat per Òmnium Cultural de Badalona

Concebut i coordinat per Sophia Blasco Castell.

Àmbit d’actuació, municipi de Sant Adrià de Besòs.

Període de novembre de 2005 a gener de 2006.

Objectiu:

L'objectiu d'aquest projecte pilot és aprendre català llegint i parlant.

Millorar la capacitat de comprensió del català parlat i llegit i la

capacitat d'expressar-se en català entre la població catalanoparlant,

castellanoparlant i nouvinguts d'altres àmbits lingüístics; un esglaó

necessari per animar el ciutadà a fer servir la llengua i fomentar un

major ús social del català.

Públic potencial i real:

El taller està obert a tothom, és gratuït i adreçat a:

• catalanoparlants que han fet l'aprenentatge de lectura-escriptura

en castellà i no han tingut l'oportunitat d'aprendre a llegir en català.

• castellanoparlants i nouvinguts o nouvingudes d'altres àmbits

lingüístics interessats a aprendre català.

• aprenents de català de cursos reglats de català com a reforç.

Hi ha inscrits 52 aprenents.

El valuós cos de voluntàries i voluntaris que ho fa possible:

Actualment constituït per un grup de 9, 8 voluntàries i 1 voluntari, que

porten el taller en grups reduïts per facilitar les intervencions dels

aprenents.

El projecte ha entusiasmat; hi ha dues voluntàries que vénen de lluny

cada setmana: l'una de Sant Pol de Mar i l'altra de l'Eixample de

Barcelona.

A la crida que férem per Internet respongueren dues voluntàries més,

l'una de Manresa i l'altra de Sant Feliu de Llobregat, que no poden

col·laborar, ara per ara, per qüestions d'horari.
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Entitats col·laboradores:

- La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de

Catalunya el financia.

- El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona:

- La biblioteca Sant Adrià gestiona el fons de llibres utilitzats,

informa i fa inscripcions

- La biblioteca Francesca Bonnemaison del Consorci de

Biblioteques de Barcelona ha cedit 30 exemplars dels

llibres utilitzats.

- La Regidoria de Cultura, Normalització Lingüística i Drets Civils de

l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha cedit l'espai on es realitza

el taller, recursos humans i es fa ressò del taller a la pantalla

digital de la Plaça de la Vila.

- Òmnium Cultural de Badalona ha demanat la subvenció a la

Secretaria de Política Lingüística, l'ha obtinguda i la gestiona; ha

editat els cartells i els punts de llibre emprats per difondre el

projecte i ha comprat 10 títols de llibres per al projecte: 20

exemplars de dos dels títols i 10 dels altres 8 títols, un total de 120

exemplars.

- El Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià ha

assessorat els voluntaris, ha fet la correció de tots els documents

utilitzats en el projecte i ha realitzat:

- els dossiers de comprensió lectora.

- la fitxa de valoració del llibre.

- les orientacions lingüísticopedagògiques per als voluntaris.

- L'Associació Lectura Fàcil hi col·labora impulsant l'edició de llibres

de Lectura Fàcil, emprats en el projecte, i la seva codirectora,

Carme Mayol, participa com a voluntària en el taller.
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El taller en dades
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Edats dels aprenents
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H an m illorat la  com prensió del català llegit
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Valoració que han fet els aprenents a partir d'un qüestionari
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El taller en imatges

Primera sessió, 15 de novembre de 2005 a la Biblioteca Sant Adria
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El taller del 31 de gener de 2006 al Casal de Cultura
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Metodologia

Inscripcions

No hi ha requisits d'inscripció, ni edat, ni nivell; el taller està obert a

tothom.

Les inscripcions estan obertes sempre, les característiques del taller

ho permeten. Un aprenent es pot incorporar qualsevol setmana, hi ha

un calendari de lectures prefixat, sols ha de prepar-se el capítol

corresponent.

Es formalitzen a la Biblioteca Sant Adrià on hi ha tots els materials.

El futur aprenent facilita el seu nom i telèfon de contacte i recull els

materials: el llibre, les preguntes de comprensió lectora, la carta de

presentació del taller i el recull de recursos per aprendre català.

Un aprenent interessat pot assistir un dia qualsevol al taller per veure

si el taller satisfà les seves espectatives i posteriorment formalitzar la

inscripció.

Seguiment de l'assistència

Hi ha flexibilitat pel que fa a l''assistència; el taller s'adapta a les

necessitats dels aprenents, majoritàriament són adults que treballen i

tenen obligacions familiars.

Si un dia, un aprenent no pot venir, el curs del taller segueix el

calendari previst; l'aprenent que ha faltat sap quin capítol llegirem la

propera sessió i té les preguntes de comprensió lectora, pot preparar-

se-les i assistir a la següent sessió.

Si un aprenent, per circumtàncies personals, ha d'interrompre

l'assitència convé que retorni el llibre (ja que és un recurs escàs);

quan pugui tornar al taller, té les portes obertes.

El curs s'inicià a novembre de 2005 i finalitzarà al 31 de juliol de 2006,

tots els inscrits compten i poden interrompre i restablir l'assistència

intermitentment al llarg del curs a conveniència.
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El taller de lectura i conversa pas a pas

Fem un taller de lectura i conversa setmanal.

Llegim un llibre especial, de Lectura Fàcil, a raó d'un capítol per

setmana i contestem les preguntes de comprensió lectora a casa, al

nostre ritme.

Com que disposem de menys llibres que aprenents, els estem

compartint entre amics, parents, etc. i n'hi ha un a la Biblioteca Sant

Adrià, exclòs de préstec, sempre disponible per fer la lectura i els

exercicis a la Biblioteca.

Al taller,

- repassem les respostes a les preguntes,

- resolem dubtes,

- els voluntaris llegim un fragment del llibre per proporcionar un bon

referent fonètic,

- els aprenents i els voluntaris analitzem el significat del text i

- fem conversa.

Al taller, s'hi fan grups amb una voluntària i un grup d'aprents, així

aconseguim fomentar la lectura, la comprensió lectora i la parla.

Cada voluntari s'adapta al nivell dels aprenents del grup; en tots es

treballa la comprensió lectora i hi ha tres nivells possibles:

a) Els que encara no llegeixen Æ Els voluntaris fem la lectura d'un

paràgraf, ens centrem en esbrinar el significat de cada frase,

utilitzant altres paraules i frases per descriure els continguts. Els

aprenents van seguint el text i es familiaritzen amb la llengua en

les seves expressions escrita i parlada i s'inicien en la comprensió

del català.

b) Els que ja llegeixen i encara no parlen català Æ Els aprenents i

voluntaris fem lectura paràgraf per paràgraf i expliquem el

significat dels continguts utilitzant altres paraules; la major part del

temps es dedica a llegir i descriure el significat dels continguts. Els

aprenents llegeixen i comprenen el significat i adquireixen

recursos per començar a parlar català.

c) Els que ja llegeixen i comencen a parlar català Æ Els aprenents i

voluntaris fem la lectura del capítol en roda i descrivim els

continguts. La major part del temps es dedica a conversa. Els

aprenents adquireixen recursos i milloren la seva competència en

parlar en català.
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Cronologia

La presentació fou el dia 8 de novembre de 2005.

En la primera sessió, el 15 de novembre de 2005, presentàrem la

metodologia i el calendari, férem les presentacions dels voluntaris i

aprenents. Tècnics del CNL de Badalona i Sant Adrià van assessorar

el cos de voluntàries abans de començar-la; tingué lloc a la Biblioteca

Sant Adrià.

Del 15 de novembre de 2005 al 14 de febrer de 2006, llegim Tristany i

Isolda.

Del 21 de febrer de 2006 al 23 d'abril de 2006, llegirem El cavaller

Tirant i en farem la representació en teatre llegit dins la Setmana

Cultural, per Sant Jordi.

Del 25 d'abril endavant, llegirem Doctor Jekyll i Mister Hyde,

l'adaptació de Lectura Fàcil.

Materials

- Els llibres i les preguntes de comprensió lectora, estan

disponibles en préstec amb el carnet de la biblioteca.

De Tristany i Isolda, ISBN 8498042313, edició de Pere Danès

Carbonell i de Doctor Jekyll i Mister Hyde – R.L. Stevenson, ISBN

8498042976, edició de C. Salvadó , tots dos de l'Editora General

Hermes, comptem amb un conjunt de 35 exemplars: 20 d'ells són

propietat d'Òmnium Cultural, adquirits amb la subvenció de la

Secretaria de Política Lingüística, i 15 han estat cedits

temporalment per la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

D'El Cavaller Tirant, adaptació de Tirant Lo Blanc de Joanot

Martorell feta per Maria Aurèlia Capmany per a teatre, disposem

aproximadament de 80 exemplars a la Xarxa de Biblioteques de la

Diputació de Barcelona.

- Les preguntes de comprensió lectora i les orientacions per als

voluntaris, elaborades pel Centre de Normalització Lingüística de

Badalona Sant Adrià.

- La carta de presentació del taller i el recull de recursos per

aprendre català, elaborats per Sophia Blasco Castell.

- Els cartells convidant a la presentació i el punt de llibre de

difusió del projecte elaborats per Òmnium Cultural de Badalona i

finançats per la Secretaría de Política Lingüística.
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Valoració

He considerat convenient fer constar, separadament, els dos punts de vista: el dels

aprenents i el dels voluntaris i el de la coordinadora, obtinguts mitjançant un

qüestionari.

Els aprenents valoren i suggereixen:

• Punts forts

• La informalitat del taller, sembla una reunió d'amics.

• La proximitat entre els integrants.

• L'absència de proves de nivell i d'exàmens de progrés; no

és posa nota a ningú i tothom avança tranquil, al seu ritme.

• La competència i la disponibilitat dels voluntaris.

• L'adequació dels textos triats.

• Les facilitats per a inscrure-s'hi i participar-hi.

• Els objectius d'aprendre a parlar i a llegir parlant i llegint.

• El fet de compartir l'aprenentatge: tots aprenem i tots

ensenyem.

• L'accés lliure i gratuït.

• La inscripció fàcil, sense requisits ni tràmits burocràtics.

• El fet que és triat i no imposat fa que tothom tingui ganes

d'aprendre.

• Ha contribuït a millorar la comprensió del català parlat.

• L'obligació de llegir un capítol per setmana en garanteix la

lectura.

• Punts febles

• L'acústica de l'espai és dolenta, ressonen les veus, i es fa

difícil escoltar amb claredat.

• El llenguatge dels textos és una mica massa literari.

• La durada, d'una hora, és curta, podríem allargar-la a una

hora i mitja.

• Respecte del lèxic explicat que s'integra a les pàgines,

caldria triar termes que no tinguin la mateixa arrel que en

castellà, ja que amb la mateixa arrel es fan innecessaris.
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• Suggeriments

• Incloure textos amb diàlegs quotidians: anar al mercat,

demanar un esmorzar a la cafeteria, etc.

• Estaria molt bé fer el taller dos dies per setmana.
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Els voluntaris i la coordinadora valoren i suggereixen:

Punts forts

� La col·laboració de les tres administracions del territori, entitats

socials i participació ciutadana:

• La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de

Catalunya

• La Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

• La Regidoria de Cultura, Normalització Lingüística i Drets

Civils de l'Ajuntament de Sant Adrià

• Òmnium Cultural de Badalona

• Centre de Normalització Língüística de Badalona i Sant

Adrià

• Associació Lectura Fàcil

• Els ciutadans han fet seu el projecte i s'hi han implicat com

a voluntaris. Sense ells el projecte no hagués estat

possible.

• Ha seduït els ciutadans interessats a aprendre català desbordant

totes  les previsions, inicialment es van comprar 10 exemplars del

llibre.

Inicialment, es pensava fer el taller a la Biblioteca Sant Adrià, però

el nombre de voluntaris i aprenents inscrits imposà un canvi

d'ubicació a partir de la segona sessió del taller (22 de novembre);

des de llavors, té lloc al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs,

carrer Mare de Déu del Carme, 22.

• Caràcter intergeneracional dels participants. Els grans aprenen

dels joves i els joves aprenen dels grans.

• L'edat dels aprenents va dels 11 anys als 69 anys.

• L'edat dels voluntaris va dels 32 anys als 64 anys.

• Fomenta la integració i la convivència dins la diversitat. La

procedència diversa dels aprenents i els voluntaris afavoreix el

respecte a la diferència i el reconeixement de la igualtat en la

diferència.
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• Fomenta la utilització de la llengua catalana:

• És una activitat social: en el grup de lectura i conversa del

taller es generen vincles socials en base a la unitat

d'interessos entre els integrants. En els grups, es fa un ús

social del català.

• Millora les competències de comprensió i expressió en

català facilitant l'accés a la informació i al coneixement en

català.

• Afavoreix la integració dels nouvinguts: encara que no

puguin expressar-se en català de bon començament, estan

adquirint recursos per poder expressar-se en català més

endavant.

• El fet d'estructurar el taller per grups optimitza l'aprofitament d'un

valuós recurs escàs: el voluntari.

• El taller ha generat nou públic a dos nivells:

• Els que s'han proposat aprendre català a resultes del taller

de lectura i conversa, un total de 33 aprenents. Els altres

19 acudeixen al taller per reforçar els estudis de català que

estan cursant.

• Els que s'han fet el carnet de la biblioteca a resultes de

participar en el taller: 9 carnets nous de biblioteca.

• És una activitat voluntària i com diu Tilbert Didac Steggmann:

‘Està comprovat que tot el que tu aprens per pròpia iniciativa ho

retens, el que t’obliguen a estudiar com la gramàtica o el lèxic, no

funciona. Per això, si vas llegint i vas descobrint la llengua per tu

mateix, l’entens, perds la por i aprens’.

La il·lusió i el goig per aprendre català es palpen a l'ambient dels

tallers. La disposició i bona voluntat dels aprenents fa que els seus

progressos siguin evidents de setmana en setmana.

Aprenen molt ràpidament, alguns en 3 o 4 sessions ja s'atreveixen

a parlar en català.

Els aprenents pregunten tot allò que no entenen, sense por a ser

jutjats.
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• Ha interessat als Mitjans de Comunicació:

- La revista 'Viure Sant Adrià' ha publicat una crònica.

- Ràdio Ciutat de Badalona, dins el Magazín de la tarda va venir al

taller a fer una entrevista en directe a entitats col·laboradores,

voluntaris i aprenents.

- TV Comtal, dins el programa Metropoli va fer una entrevista a la

coordinadora i a una aprenenta.

Punts febles

• Caldria un diccionari per cada grup.

• Les condicions acústiques de la sala són inadequades, ressona la

veu i dificulta escoltar i entendre.

• La sala on estem ara no és acollidora.

• Caldria llibres per a tots.

• Les taules rectangulars són inadequades.

Suggeriments

• Adequació de l'espai per fer-lo acollidor.

• Taules rodones

• Un diccionari per a cada grup.

• Introduir l'exercici de construir, amb paraules triades del text, una

frase per aprenent i anar-les lligant, construïnt una història entre

tots.

Projecte elaborat i coordinat per Sophia Blasco Castell
Adreça electrònica: sophia@bbknet.com / Telèfon 657 825 188


