
La promoció de l'ús social del català en
l'escenari de pèrdua de la llengua

Xerrem Junts
i la CAL



La CAL i la situació actual del
català
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Xerrem Junts

Els projectes de la CAL Desenvolupament de les 
sessions de conversa

De què parlarem?



La Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana és una
organització autogestionada i
arrelada al territori qe treballa per
fomentar l'ús social del català i
afavorir la cohesió i la
interculturalitat a través de la
llengua

La CAL



La situació actual
del català

La promoció de l'ús social del
català resulta imprescindible en
l'escenari actual

32,4%

8/10

36,1%

Parlants habituals de català als
Països Catalans

Parlants habituals de català a
Catalunya

Per respecte o educació

Catalanoparlants canvien de
llengua quan algú els parla en
castellà

Perquè creuen que no els
entendran si es mantenen en
català



Els projectes
de la CAL Activitats de difusió de la llengua i la cultura

popular dels territoris de parla catalana de
manera lúdica, participativa i transversal

Xerrem d'Arreu
Programa de ràdio amb persones vingudes
d’arreu que estan aprenent català o que ja el
parlen

Garbells de llengua
Taller per preservar la riquesa de la llengua 
i promoure la consciència lingüística dels
catalanoparlantsConcurs de microrelats

Certamen literari de relats breus per fomentar
l’ús de la llengua catalana



Espais socials de trobada i
comunicació de persones adultes en
català. Persones que estan aprenent

l’idioma es troben setmanalment amb
persones voluntàries catalanoparlants

per practicar la conversa.

Com es fa?

Metodologia

Recursos

On es fa?

En rotllana
Grups petits
Sense presses
Felicitant
Ajudant

 
 
 
 
 

Escoles

Biblioteques

Centres cívics

Imatges
Repetició
Gestualitat
Joc
Memorització
Realitat envoltant

 
 
 
 
 

Conversa
 Joc

 
 
 
 



Condicions
d'èxit

Parlar en present ,  no en passat ni
en futur
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Ensenyar coses que surten molt
sovint a les converses: colors,
números, menjars, vestits, etc.
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Generar i mantenir una relació
d'igualitat ,  en una conversa col·loquial

Preparar amb cura, per cada sessió,
cinc o sis activitats

No demanar res escrit o llegit

Fer que les paraules o frases siguin
usuals, breus i senzilles

Parlar de coses senzilles :  gustos,
preferències, costums; descriure
persones, llocs, coses, etc.

Situar mentalment les converses a
casa, al parc, a les botigues, al CAP...

No canviar de llengua i mantenir
la conversa en català



Gràcies per la vostra
participació!


