
 

FITXA 7. Grups d’iniciació oral (projecte Junts)  

Àmbit: Interculturalitat                                                                      Destinataris: Persones nouvingudes, adults  

Objectiu 

Oferir un espai de trobada d’iniciació oral de català a persones que en tenen un desconeixement total, a fi 

que assoleixin un grau de comprensió i expressió suficient per poder intervenir en converses de proximitat, 

tot i l’ajuda dels interlocutors.  

Descripció 
La descripció detallada del projecte Junts la trobareu aquí: 
http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=28 
 

Procés de constitució d’un grup Junts:  

1. La persona o el col·lectiu que es fa càrrec de constituir un grup: 

Cerca un lloc apropiat i uns voluntaris (dos per grup, pel cap baix); tria uns mitjans de difusió i cerca entitats 
o institucions que hi col·laborin (CNL, biblioteques, entitats de suport a la immigració,  etc.) 

2. Els responsables del projecte, de la CAL nacional: 

Presenten el projecte a la gent interessada (entitats, centres o serveis de normalització, persones amb dis-
posició de fer-se’n voluntaris, etc.) 

Preparen les persones voluntàries mitjançant trobades d’informació i formació metodològica. 

3. La persona o el col·lectiu que es fa càrrec de constituir un grup: 

Estableix el calendari i l’horari de l’activitat i duu a terme la difusió amb el suport de la CAL nacional 
(cartells, tríptics, etc.). 

4. Els responsables del projecte, de la CAL nacional: 

Doten el grup del material necessari (manuals per als participants i guies per als voluntaris) i acompanyen 
els voluntaris en la primera sessió. 

Fan el seguiment de l’activitat mitjançant contactes telefònics i correus. 

Al final del període, valoren l’activitat amb tots els agents que hi han intervingut.  

Indicadors d’avaluació 

- Nombre de grups constituïts, de voluntaris que els han conduït i de participants. 

- Valoració final sobre la comprensió assolida, la cohesió social obtinguda i el coneixement del país adquirit.  

Recursos 

A més del contingut extens del manual i de la guia, a la pàgina web de la CAL hi ha propostes múltiples de 

recursos per enriquir les sessions. 

Contactes 

L’equip gestor del projecte Junts és sempre a disposició dels promotors dels grups:  

junts@cal.cat, 934159002 
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