
 
 

Taller de Criquet 

Dades generals: 

IES Pedraforca i Centre de Normalització Lingüística de L'H 

Barcelonès 

Daniel Muñoz i Jordi Ballart 

dhannygo@gmail.com 

Dades de l’experiència: 

El projecte del "Taller de criquet" és una proposta de sensibilització de la cultura del criquet 

vers al barri. El CNL de la ciutat promou fulls informatius i els joves participants fan 

d'ensenyants del vocabulari i regles del joc a d'altres joves, nouvinguts o no, romànics i no 

romànics, a través de la llengua catalana. Ells mateixos preparen tornejos d'aquest esport. A 

més, es va disposar del suport d'altres ciutadans immigrants amb més temps a Catalunya. 

Durant el curs passat, i els dos cursos anteriors, el Centre de Normalització Lingüística de 

L'Hospitalet, juntament amb l'Aula d'Acollida de l'IES Pedraforca del barri de Pubilla Cases, van 

portar endavant una activitat d'aprenentatge servei posada en pràctica en espais del mateix 

centre educatiu i del barri. L'alumnat nouvingut no romànic, amb un mínim d'adquisició del 

nivell llindar del català, va aprendre les paraules clau que el CNL va sintetitzar en uns tríptics 

gràfics i explicatius del vocabulari específic del criquet, l'esport estrella de l'Índia i el Pakistan; 

país originari de la majoria de l'alumnat participant.  

També va participar algun company xinès i de la República Dominicana, però amb menys grau 

de motivació. L'espai de trobada se centrava en parcs propers al centre d'estudis i a la 

residència de l'alumnat, per a que s'integressin dels seus espais comuns del barri i de la ciutat 

on viuen i a la vegada, normalitzar la seva situació davant la resta de la ciutadania. L'agent del 

CNL, va resoldre la situació legal de la pràctica esportiva per mitjà d'un permís sessió a sessió 

de l'Ajuntament de L'Hospitalet. 

Es va buscar ampliar l'objectiu de l'activitat, fomentant la participació tant de nois com de 

noies. Finalment vam aconseguir la participació inestimable d'una alumna originària del 

Pakistan i amb més de dos anys d'estança a Catalunya. L'activitat va arribar a sensibilitzar al 

Departament d'Educació Físicia del centre i al mateix Equip Directiu, qui ja havien concedit els 

espais del centre puntualment per realitzar l'activitat, i aquesta activitat es va integrar dins de 

la programació de l'assignatura.  



 
 
De la mateixa manera, l'Ajuntament va ampliar el permís, més que puntual, a períodes 

vacacionals. Així doncs, els alumnes i les alumnes podien jugar i practicar el criquet en espais 

públics, com el parc de la Torrassa. De la mateixa manera, els nois i noies podien portar l'equip 

del joc amb tota normalitat, sense haver de suportar les amonestacions d'agents de la 

seguretat ni de veïns poc familiaritzats amb la seva cultura ni amb l'esport en concret. 

La participació va ser irregular al llarg del procés. Poc participativa a l'inici del curs, més 

nombrosa abans de les festes d'hivern i tornant-se a reduir de cara a els vacances d'estiu. Tot i 

així va participar alumnat no romànic d'Aula d'Acollida i del centre, fora de l'Aula d'Acollida, 

com a acompanyants dels seus companys i fomentadors de l'activitat. 

L'objectiu principal que els alumnes gaudissin, indubtablement es va aconseguir. La 

participació queda pendent de millorar. La participació de L'Ajuntament va ser del tot 

inestimable i d'acord a les nostres demandes. 

També ens proposem per altres cursos desenvolupar un taller de beisbol, més específic per 

alumnes de República Dominicana, i fomentar la participació intercultural i fer una 

aproximació al criquet. 

Redacció: Daniel Muñoz, novembre del 2013 

Aprenentatges que s'han donat:  

Acompanyament a l'escolarització, Ajuda a altres persones, Intercanvi generacional, Respecte 

al Medi ambient, Participació ciutadana, Projectes de solidaritat i cooperació i promoció de la 

salut. 

Descripció del servei:  

Servei intergeneracional, intercultural, d'integració social i escolar i promoció de la salut i del 

patrimoni cultural del barri. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Matèries implicades: Català nivell llindar, Educació Física, Socials i Naturals. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Juny 2012 

Data de finalització del projecte: Setembre 2013 

Entitats que participen a l'experiència: CNL L'H i IES Pedraforca 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Enginyer Moncunill, 2 



 
 
Població: L'Hospitalet de Llobregat 

Comarca: Barcelonès 

 


