
Girona, 26 de novembre de 2016



BREU DESCRIPCIÓ I 
TRAJECTÒRIA

• Projecte d’Aprenentatge i Servei iniciat fa 8 anys a Badalona 
amb estudiants de l’Aula d’Acollida de secundària.

• A través d’un conte del seu país d’origen fan un servei als 
centres de primària i la biblioteca més propera al seu centre 
educatiu (organització “Hora del conte”).

• El projecte ha permès als alumnes:

– Consolidar l’aprenentatge del català.

– Apropar-se a les tècniques d’expressió de l’oralitat.

– Fer una tasca de sensibilització intercultural.



• Experiència de Badalona:

– Incorporació al projecte dels centres de 
primària i les biblioteques públiques de la 
zona dels IES que participen en el projecte.

– El projecte s’està duent a terme a 3 instituts 
amb uns 45 alumnes.

– Hi participen 3 voluntaris d’Òmnium Cultural i 
un coordinador.



OBJECTIUS
• Potenciar la llengua catalana com a llengua vehicular als 

centres educatius i el seu entorn.
• Reforçar l’expressió oral i escrita a més de les pròpies 

tècniques d’expressió no verbal, potenciant així la pròpia 
estima.

• Acostar la literatura als alumnes a través de l’anàlisi dels 
contes i millorar el vincle amb la Biblioteca.

• Reforçar l’educació comunitària a través de l’explicació 
als diferents centres de primària.

• Aportar experiències positives en relació a la llengua



EIXOS DE L’ARRELARREU

• A) Ús social de la llengua catalana

• B) Cohesió Social i Interculturalitat

• C) Teatralització del projecte:
Els voluntaris d’Òmnium Cultural, en 
col·laboració amb el centre de formació teatral 
El Galliner, acompanyaran els estudiants 
perquè assoleixin els objectius del projecte.



L’ARRELARREU AL GIRONÈS

• S’ADREÇA A ALUMNES:
– D’Aules d’Acollida. 
– De centres que tenen programes d’impuls a la 

lectura i escriptura.
– De centres que promouen el Servei 

Comunitari (20 hores lectives + 10 hores de 
voluntariat).



1a EDICIÓ, CURS 2015/2016

9 instituts participants (7 a Girona i 2 a 
Salt). 
Més de 100 alumnes d’entre 12 i 20 anys 
de disset nacionalitats diferents.
11 sessions a biblioteques municipals de 
Girona i Salt a l’hora del conte. 
20 sessions als centres educatius més 
propers als instituts participants. 
4 voluntaris d’Òmnium i 9 d’El Galliner.



VALORACIÓ 1a EDICIÓ

- Cada tutor i grup va fer aportacions diverses: 
cançó, elements visuals…

- Bona experiència d’aprenentatge de llengua 
oral. 

- Els alumnes, molt implicats i satisfets de la seva 
actuació i dels aprenentatges fets.

- Diversitat de públic a les biblioteques i, en 
alguna, van participar fins i tot les famílies dels 
alumnes.



VALORACIÓ 1a EDICIÓ

- Es va fer visible l’AA a les biblioteques de la ciutat.
- L’activitat ha permès que alguns alguns alumnes de 

l’AA coneguessin la biblioteca.
- Les representacions a les escoles van anar molt 

bé.
- La col·laboració de persones externes al centre 

enriqueix el projecte i la visualització de la feina de 
les AA més enllà de l’institut.

- Foment de la llengua catalana i estima al país.



CURS 2016/2017

El projecte es duu a terme el curs 2016/2017 en 
tots els instituts de Girona i Salt, un total de 12 
centres. 

Gener: Sessió de presentació.
Febrer: Treball a l’aula i amb els voluntaris.
Març: Presentació dels contes a les 
biblioteques



Moltes gràcies! 

Contacte:
ÒMNIUM GIRONÈS
Plaça del Vi, 4, 1r 2a

17004 Girona
t. 972 20 62 13

girones@omnium.cat


