
 
 

Compartim Converses! 

Dades generals: 

IES El Cairat d'Esparreguera, IES El Castell d'Esparreguera i Servei Local de Català 

d'Esparreguera 

Baix Llobregat 

Marc Piera 

esparreguera@cpnl.cat 

Dades de l’experiència: 

"El projecte consisteix a formar parelles lingüístiques a l'hora d'esbarjo, dos dies a la setmana, 

entre alumnes nouvinguts i alumnes catalanoparlants, per tal que facin conversa en català a 

partir de determinats temes, millorant el domini de la llengua i aprofundint en la integració 

social" 

Aquesta experiència parteix, paral·lelament, d'una acció tutorial des de les aules d'acollida per 

a la cohesió de l'alumnat d'incorporació tardana, i el programa "Voluntaris per la Llengua" del 

Consorci per a la Normalització Lingüística. El projecte, adaptat a la realitat d'un institut 

d’educació secundària, té l'objectiu d’aprofundir en el coneixement i l'ús del català, i en el 

procés d'integració de l'alumnat nouvingut que estudia als dos IES d'Esparreguera. 

A més a més, a l'alumnat major de 18 anys se li dóna l'oportunitat de participar en el programa 

"Voluntaris per la Llengua" que el Servei Local de Català d'Esparreguera, que forma part del 

Consorci per a la Normalització Lingüística, organitza amb la col·laboració dels dos IES en 

horari extraescolar, fora dels centres, de manera que es conforma, així, un projecte en xarxa i 

un centre educatiu obert a l'entorn. 

Redacció: Marc Piera, octubre de 2009 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Millorar les habilitats comunicatives en llengua catalana. 

- Treballar la interculturalitat i la cohesió social entre l'alumnat participant. 

Descripció del servei:  

Oferir un espai d'intercanvi entre iguals on comunicar-se en llengua catalana. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones, Acompanyament 

a l'escolarització 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Projecte comunitari 

Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys, 14-16 anys 



 
 

Data d'inici del projecte: Juny del 2006 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: IES El Cairat d'Esparreguera, IES El Castell 

d'Esparreguera i Servei Local de Català d'Esparreguera 

Dades de contacte: 

Adreça: Servei Local de Català d'Esparreguera, Can Pasqual, Carrer dels Cavallers, 26, 1a planta 

Població: Esparreguera 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 937729292 

Correu electrònic: esparreguera@cpnl.cat 

 


