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n aquest país que encara malgasta diners públics en costoses car-
tilles d’alfabetització ancorades políticament i pedagògicament
en el ma-me-mi-mo-mu dels mètodes que van ensenyar als nostres
avis i àvies, com si les ciències de l’educació en general i l’herèn-
cia de Paulo Freire i tants altres dipositada en terres gironines en

particular fossin un rellotge digital sense piles que deté artificiosament el temps
volent negar la realitat dels canvis de la vida i del treball de les persones, en
aquest país, dic, tan poc respectuós amb les bones pràctiques educatives, amb
institucions més preocupades per la façana que per l’interior i gens preocupades
pels fonaments, en aquest país que ha dilapidat un capital educatiu incalculable
que teníem associat a un projecte d’escola pública ben concret i ben nostre que
se’ns ha mort després d’agonitzar dia rere dia sense posar-hi remei, en aquest
país que encara ha d’entendre l’extraordinària importància de la formació per-
manent de les persones adultes i encara mira de reüll, o gairebé sempre, mira
cap a l’altre costat, com si no fos cosa seva, l’acollida i la formació de persones
immigrades pobres, en aquest país, però, que encara i malgrat tot pot mostrar
una història plena d’interès per fer de l’educació un camí solidari d’igualtat i de
progrés, en aquest país, però, que al marge tantes vegades dels poders públics
ha sabut transformar les dificultats en possibilitats i teixint xarxes de complicitat
social ha continuat somniant i treballant projectes educatius útils i innovadors, en
aquest país, i des de la vila de Salt, des de la seva Escola d’Adults i albirant tres
dècades de diàleg formatiu amb el poble, us he de confessar que és tot un extra-
ordinari privilegi poder presentar aquest material didàctic elaborat en el marc del
Pla local de formació d’adults de Salt, Fem un salt solidari.

Dic que és un extraordinari privilegi, ja que em permet cridar la vostra aten-
ció sobre alguns aspectes poc visibles en el contingut d’aquesta guia i els seus
materials complementaris. El primer: l’extensa i rica trama humana que l’ha

fet possible. Segur que quan els responsables del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salt i la Universitat
de Girona signaven el passat 18 d’octubre del 2002 el conveni que possi-
bilitava l’inici dels treballs del Pla local de formació d’adults de Salt, no ima-
ginaven les sinergies que es posarien en marxa al voltant d’aquest projecte.
Sinergies ja comptabilitzades en la memòria final del Pla realitzada el pas-
sat mes de juliol, nou mesos després com si es volgués significar la madura-
ció del fruit de la feliç unió, recollida en un CD que teniu a la vostra disposi-
ció. Sinergies que, enmig de les dificultats produïdes pels problemes amb el
finançament del Pla, han permès ja la consolidació dels tres àmbits de treball
del Pla: cercles de conversa, servei d’atenció a la infància i àrea d’activitats
comunitàries. I, en el cas que ens ocupa, sinergies que han fet possible que
sis mesos després de redactada la memòria final tinguem ja una primera edi-
ció d’aquests materials didàctics. Crec, doncs, que és de justícia que faci
referència a algunes persones concretes d’aquesta singular trama: la Mònica
Molina, autora material, que ha aportat treball, molt, rigor i il·lusió; en Joan
Colomer, que ha envoltat i amarat cada pàgina amb la seva gran experièn-
cia; en Xevi Felip, que ha il·lustrat amb molt de sentit i ofici els codis; el grup
de treball de la Facultat d’Educació de la UdG de suport tècnic al Pla, inte-
grat pels professors i professores Roser Batllori, Xavier Besalú, Jordi Feu, Josep
Miquel Palaudàries, Dolors de Ribot, Carles Serra i Maria Rosa Terradellas,
que han aportat una mirada pedagògica necessària i de molta utilitat; en
Pep Caballé, vell aliat dels projectes com el nostre i artesà solidari i expert
sempre a punt per donar forma a qualsevol utopia socioeducativa i, final-
ment, els centenars de joves facilitadors i participants en els cercles de con-
versa que han motivat i donat significació a aquest treball. I no parlo d’una
segona línia de col·laboracions militants i molt valuoses que farien llarguíssim
aquest apunt.

PRÒLEG
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Voldria, en segon lloc, desocultar un altre aspecte que podria passar inadvertit:
el bagatge, el capital pedagògic i polític que fonamenta i determina el contin-
gut d’aquests materials. Un capital que partint de la important herència freiria-
na a les comarques gironines, simbolitzada per la participació de molts de
nosaltres en les experiències de l’Escola d’Adults de Salt, l’Escola Samba
Kubally de Santa Coloma de Farners, els GRAMC, l’UPA gironina, etc., ha
incorporat l’experiència dels participants en el Pla local de formació de Salt i
ha provocat una nova lectura de les qüestions metodològiques suscitades per
Freire en el marc dels últims processos migratoris. Si la lectura del món és sem-
pre prèvia a la lectura de la paraula, aquests materials penso que són un bon
recurs per millorar les competències lingüístiques prèvies a l’alfabetització:
posen, doncs, els fonaments d’una alfabetització i una educació alliberadora. 

I, finalment, voldria destacar un tercer aspecte que em sembla d’interès: el lloc
que ocupen aquests materials en el conjunt del model d’acollida i formació de
persones adultes immigrades nouvingudes pobres dibuixat en el Pla local de for-
mació de Salt. D’entrada, cal dir que els materials didàctics, i especialment els
de formació de persones adultes d’aquest tipus, són sempre provisionals, oberts,
sotmesos a les ensenyances de la pràctica i els canvis de l’entorn. Són també
vàlids per a altres realitats però no són receptes ni manuals del tipus aprenda
usted inglés en quince días. I, allò més important, els materials s’han d’inscriu-
re sempre en un model pedagògic i polític. Els materials, els mètodes, doncs,
sempre tenen una importància relativa. El nostre admirat mestre Orlando Pineda
ho explica així: “Muchos que han estudiado piensan que el método es lo más
importante para la erradicación del analfabetismo, pero no, lo principal es

saber enamorar. Porque podemos tener el mejor método del mundo, pero si no
sabemos enamorar a los campesinos y a los obreros para que vengan a los
colectivos a aprender, no se puede hacer nada. Para poder erradicar el anal-
fabetismo hay que vivir ligado al pueblo, sentir con el pueblo, ir a tapiscar
(recol·lectar) maíz con los campesinos, hablar su lenguaje,… cada una de estas
cosas y todas ellas, son saber enamorar.” O dit d’una altra manera, utilitzant
també una seva i bonica frase: “Cada persona tiene corazón y ese corazón hay
que tocarlo...” Vull dir amb això que les actituds de l’educadora, el model
pedagògic i polític que informa l’experiència i els interessos i el perfil de les
persones participants determinen sempre les virtuts dels materials i dels
models. La intenció dels professionals encarregats de l’execució del Pla de
crear un seminari permanent que faci un seguiment de l’ús dels materials a
Salt i arreu, que avaluï els resultats i objectius assolits i incorpori els canvis
que la pràctica aconselli, és, per tant, un objectiu gairebé tan important com
la mateixa edició dels materials.

Res més... En un temps de canvis polítics que ens fan renovar l’esperança en
una educació de més qualitat i al servei del poble i en un país més just i soli-
dari, aquest materials són un símbol que tot està per fer i tot és possible. Salut!
I a treballar que tenim molta feina.

Sebas Parra 
Responsable de l’execució 
del Pla local de formació de Salt



PRESENTACIÓ

La Guia per als Cercles de Conversa que us presentem a continua-
ció ha estat elaborada en el marc del Pla Local de Formació
d’Adults de Salt, Fem un Salt Solidari1, des del qual es pretén ofe-
rir espais formatius que facilitin el desenvolupament personal i les rela-
cions interculturals, a través del diàleg i de la solidaritat, entre els diver-
sos col·lectius de la comunitat saltenca, especialment entre els joves i les
persones immigrades nouvingudes.

Dins d’aquest espai formatiu, els Cercles de Conversa en llengua
catalana aposten pel coneixement de la llengua com a eina d’integració
social, ja que permet la relació amb persones del país, l’accés al món
laboral i als serveis públics i privats. 

Per als Cercles de Conversa s’ha elaborat aquesta guia, en part, posa-
da en pràctica a l’inici de l’any 2003, amb l’ajuda de totes les persones
que han participat com a facilitadors i facilitadores. 

De nou, us convidem a tots i totes a experimentar amb aquesta guia nous
cercles de conversa, i ajudar-nos a generar un debat que ens permeti
millorar-la.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS 
D’AQUEST CERCLE DE CONVERSA?

— Proporcionar els recursos mínims necessaris per a comprendre i
poder usar la llengua catalana en les situacions de comunica-
ció oral2 més habituals per a les persones adultes immigrades. 

— Reflexionar sobre els nostres drets com a éssers humans i el fun-
cionament de la nostra societat, per tal de fer possible una lectura
més àmplia i crítica del món en què vivim. 

— Crear un espai de comunicació, de coneixement i de respecte
mutus, entre persones de procedències diferents.

QUÈ TENIM A LES MANS?

Per a facilitar la feina, proposem aquesta guia amb una sèrie d’activi-
tats i de materials organitzats en una sèrie de temes:

— Tema 1: Ens coneixem.
— Tema 2: On som?
— Tema 3: La nostra salut.
— Tema 4: Treballem.

INTRODUCCIÓ

1 Aquest Pla ha estat fruit de la col·laboració institucional entre el Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona (octubre 2002).

2 També es pot establir un primer contacte amb el sistema d’escriptura a partir de la interpretació
de símbols, cartells, horaris de visita, d’obrir i tancar, dates, etc.



No cal treballar aquests temes en l’ordre que apareixen, ja que aquest
es pot adaptar a les necessitats i els interessos de cada cercle. Es reco-
mana, però, treballar a l’inici del cercle el primer tema (Ens coneixem),
ja que molts dels continguts que hi apareixen (demanar el nom, l’edat,
presentar-se o presentar algú...) seran recurrents als altres temes.

COM ESTÀ ORGANITZAT CADA TEMA?

A cada tema, es plantegen uns objectius generals (Què volem acon-
seguir?), no només en relació amb la comunicació en català, sinó també
a les nostres relacions personals i al coneixement mutu. Així, per exemple,
els objectius generals del tema 1 (Ens coneixem), serien els següents:

— Entendre i poder expressar informació de caràcter personal en diver-
ses situacions de la vida quotidiana: dades personals, familiars, acti-
vitats diàries i sentiments.

— Conèixer i respectar els comportaments de les persones de diferent
procedència en aquestes situacions concretes.

— Promoure la coneixença i la comunicació entre els membres del cer-
cle, malgrat les dificultats lingüístiques.

Cada tema el formen una sèrie de sessions, on apareixen uns objec-
tius més concrets (Què aprendrem?). Així, per exemple, continuant
amb el mateix tema 1, a la primera sessió (Bon dia!), aquests objectius
concrets serien els següents:

— Saludar i acomiadar-se en situacions informals i formals (com es salu-
den els amics i com ho fan dues persones que no es coneixen...).

— Expressar i demanar el nom de cadascú (com et dius?, em dic / es diu).

Caldria explicar a les persones del cercle aquests objectius, de tal mane-
ra que tots sapiguem per a què treballem i on volem arribar a cadascu-
na de les sessions.

Cada sessió es pot allargar més o menys d’una hora segons les pos-
sibilitats i l’interès que mostrin els participants i les participants. Així,
per exemple, una sessió pot resultar més difícil o interessant per a un
cercle que per a un altre, i es decideixi treballar el contingut en més
d’una sessió. 

A l’apartat Què necessitarem? de cada sessió, s’esmenta el mate-
rial gràfic i visual (fotografies, dibuixos, etc.) i el tipus d’objectes que
necessitarem per a dur a terme cada sessió. Per a la mateixa primera ses-
sió del tema 1 (Bon dia!), els materials que necessitarem són els següents:

—  Codi 1 (dibuixos de persones saludant-se i acomiadant-se en situa-
cions més o menys formals; dibuixos de les diferents parts del dia).

—  Calendari.

Amb l’elaboració dels codis que acompanyen aquesta guia, s’ha intentat
que els dibuixos i les fotografies que hi apareixen siguin fàcils d’interpre-
tar per tothom. Hem de pensar que les persones que no han assistit mai
a l’escola poden estar molt poc habituades a interpretar cert tipus d’imat-
ges. Les que són atapeïdes i amb massa elements i detalls, o massa abs-
tractes, els poden resultar molt difícils.

Pel que fa als objectes que necessitarem utilitzar (calendari, joc...), els
haurem de buscar o demanar abans de cada sessió. Per això, és molt
important que llegim atentament l’apartat Què necessitarem?, si volem
dur a terme les activitats que es proposen per a cada sessió.

A continuació, hi trobarem el vocabulari i les frases habituals a la situa-
ció plantejada (Vocabulari i expressions). Pensem, però, que no cal
presentar-lo i treballar-lo tot, sinó simplement aquell que sigui important
per a les necessitats immediates dels membres de cada cercle. Així, per
exemple, no cal presentar els noms de totes les fruites o verdures, sinó
únicament aquells que tinguin interès per als membres del cercle (els que



compren, els que consumeixen habitualment...). No els hem de sobreca-
rregar amb la memorització d’un vocabulari que no respongui a les
seves necessitats immediates.

Les activitats que es proposen a cada sessió, es troben a l’apartat Com
ho farem? Es tracta d’activitats relacionades amb situacions concretes,
com per exemple la presentació d’un amic o una amiga en públic, una
visita al metge, una demanda de feina, etc. 

Aquestes activitats són tant per a treballar la comprensió i l’expressió en
llengua catalana, com per al reconeixement del comportament habitual
a cada situació.

Moltes d’aquestes activitats són ideades perquè les realitzin, com a
mínim, dos facilitadors o facilitadores per cercle. Així, a les activitats on
haurem de representar determinats diàlegs, podrem treballar alhora amb
tot el cercle, mentre que en d’altres activitats, podrem partir el cercle en
dos i cada facilitador podrà treballar amb uns quants; així serà més fàcil
que tothom pugui participar i rebi una atenció més individualitzada.

Recordem: la descripció detallada d’aquestes sessions ha de ser un
recurs per a tots nosaltres i no un model que calgui aplicar sense tenir en
compte el cercle de persones que tenim al davant.

Al final de la guia hi ha el material complementari, on apareix infor-
mació social i cultural que ens pot ajudar a preparar cada sessió. També
en aquest material complementari apareix una activitat d’avaluació. 

Aquesta activitat d’avaluació consisteix en una sèrie de preguntes que
ens podem fer a nosaltres mateixos i als participants periòdicament, per
valorar si estem aconseguint o no els objectius del cercle de conversa i
per poder adaptar-lo als interessos, les possibilitats i les necessitats dels
seus membres. 

Preguntes que ens podem formular nosaltres mateixos:

Sempre són presents la majoria dels membres del cercle?
Comprenen bé els missatges en català? 
Participen en la realització de les activitats?
Entenen la finalitat de les activitats?
Intenten utilitzar el vocabulari i les expressions presentades?
Sorgeixen converses sobre diversos temes?
Intenten participar en les converses que sorgeixen?
S’ajuden mútuament?
S’escolten mútuament?
Cadascú coneix com a mínim el nom de la resta dels companys i les

companyes?

Preguntes que podem formular als participants:

Quins temes dels que apareixen a la guia són més importants per vosal-
tres? Per què?

Quins temes no apareixen a la guia i creieu que serien interessants pera
vosaltres?

Quines activitats us agraden o no i per què?
Què us resulta més fàcil o difícil? Per què?
Com creieu que ho podríem millorar? 
Quines coses heu après fins ara?
Cada vegada compreneu i parleu més el català? Per què?
On el parleu?
Per què voleu o no aprendre més català?
Per què us agrada o no venir al cercle de conversa?
Què sabeu dels vostres companys: només el nom, on viu, d’on és, què li

agrada...?
Què sabeu de nosaltres: només el nom, on vivim, què ens agrada...?

Quines coses podem fer junts perquè ens coneixem millor?
Quines activitats us agradaria fer fora del cercle de conversa?



COM UTILITZAR LA GUIA?

La guia ens podrà ser útil, però el que també ens ajudarà molt serà el
nostre entusiasme i les ganes que hi posem en crear un espai de
comunicació amb persones d’altres procedències. A partir d’a-
questa comunicació, ensenyarem i aprendrem la llengua.

RECORDEM

— Això és una guia orientativa i no un manual que calgui aplicar al peu
de la lletra.

— Al nostre costat hi ha persones que ens poden ajudar a resoldre les
situacions que vagin sorgint durant les sessions de conversa.

ALGUNS CONSELLS PER…

CREAR LA NECESSITAT DE COMUNICAR-NOS:

— Encomanem entusiasme.
— Establim relacions d’amistat i de confiança.

Si nosaltres no som capaços de transmetre il·lusió per al que estem fent, no
podrem esperar que la resta de participants ho faci. No es tracta d’exa-
gerar la meravella que és aprendre, sinó d’encomanar les ganes d’apren-
dre i de compartir coneixements. Quan parlem de relacions personals amb
cada membre del cercle, ens referim simplement a certes complicitats i
certs signes de respecte, com per exemple, recordar els seus noms, pre-
nent-nos la molèstia de pronunciar-los correctament, interessant-nos pel seu
estat d’ànim, pel que han fet el cap de setmana... La confiança possibilita
en gran part les ganes de comunicar-nos i resta importància a la por o el
desconeixement en parlar la llengua que estem aprenent.

ESTABLIR LA COMUNICACIÓ:

— Fem servir tots els nostres recursos, utilitzant paraules en altres llen-
gües, gestos, expressions de la cara moviments del cos...

Tinguem en compte que les persones que ajudarem a comprendre i par-
lar la nostra llengua sí saben comunicar-se en altres llengües que la majo-
ria de nosaltres desconeixem; llengües com l’àrab, l’amazig, el mandin-
ga, el soninké, el fula, el bambara, l’anglès, el francès, el rus..., i també
que moltes d’elles les saben escriure i llegir. 

Per tant, acceptem tots els seus recursos a l’hora de comunicar-se; no
importa que diguin paraules en altres llengües o que no les pronunciïn
correctament des de l’inici. És important que tothom senti que pot apor-
tar alguna cosa a la conversa malgrat que encara no parli el català.

— Valorem els intents d’expressió.
— Recollim les aportacions dels membres del cercle.

Recordem que la conversa es un acte espontani i que per això no cal
tallar a ningú que faci preguntes o l’interessi saber en un moment con-
cret com es diu o que s’ha de fer en una situació en la qual s’hagi tro-
bat o hagi de donar resposta.

— No obliguem mai ningú a parlar.

Recordem que primer és la comprensió i després l’expressió, i que per
tant hem de ser pacients i no obligar ningú en un primer moment a par-
lar la llengua. Una de les estratègies més importants per a la compren-
sió, és saber demanar aclariments i repeticions amb frases com no ho
entenc o si us plau, pots repetir-ho?

Així doncs, haurem d’ensenyar aquestes frases el més aviat possible.



SER UNS BONS COMUNICADORS I COMUNICADORES:

— Fem un xic de teatre amb les mans, el cos, les expressions de la
cara... per explicar les coses.

— Diem les paraules i les frases a poc a poc, molt més de com parlem
normalment, i vocalitzant bé.

— Ens expressem amb frases i explicacions breus i precises (per exem-
ple: on és en Mohamed? En Mohamed és a treballar).

— Donem exemples molt concrets, contextualitzant-los en situacions que
els puguin ser properes.

— No els donem gaires paraules i frases noves de cop, ja que les que
aprenen no poden memoritzar-les totes de cop...

— No tinguem pressa per a què ens contestin quan els fem una pregun-
ta, ja que necessiten temps per pensar la resposta.

— No corregim a cada moment la pronunciació ni els errors gramati-
cals, ja que si ho fem molt seguit, la persona agafa por de fer-ho
malament i no vol intervenir. Per exemple, podem corregir preguntant
una altra vegada perquè no ho hem entès prou bé. 

UN ÚLTIM CONSELL...

Cal que utilitzem les estratègies que tenim per enamorar i engrescar
tots els participants d’aquest cercle de conversa, i recordem que el tre-
ball en equip és la clau de l’èxit del nostre esforç.





Què volem aconseguir?

— Entendre i poder expressar informació de caràcter per-
sonal en diverses situacions de la vida quotidiana:
dades personals, familiars, activitats diàries i sentiments.

— Conèixer i respectar els comportaments de les persones
de diferent procedència en aquestes situacions concretes.

— Promoure la coneixença i la comunicació entre els mem-
bres del grup, malgrat les dificultats lingüístiques.

Sessions:

1. Bon dia?

2. Quants anys tens?

3. On vius?

4. D’on ets? 

5. La família

6. La descripció de les persones

7. Les activitats diàries

8. Com estàs?

9. Dades personals

TEMA 1
ENS CONEIXEM



16 TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 1: BON DIA!

✑ Què aprendrem?

— Demanar i expressar el nom de cadascú. 
— Saludar i acomiadar-se en situacions informals i formals. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 1 (dibuixos de les diferents parts del dia; dibuixos de gent salu-
dant-se i acomiadant-se de maneres més o menys formals).

— Calendari.
— Pilota o bola de paper.
— Paper i llapis per escriure els noms.

✑ Vocabulari i expressions

— Jo, tu, ell, ella, vostè.
— Com et dius?
— Em dic; et dius; es diu.

A l’inici, les 3 primeres persones resulten força funcionals per a comuni-
car-se; a poc a poc, ja aniran aprenent la resta. No els sobrecarreguem
de moment amb totes les persones. Nosaltres sí podem utilitzar-les totes
perquè els i les participants les vagin sentint.

— Bon dia, bona tarda, bona nit.
— Hola, què tal?
— Com estàs? Com està?

— Bé, i tu? I vostè?
— Ei, quant de temps!
— Adéu, adéu-siau, ens veiem, fins...
— Dilluns, dimarts...; després, demà.
— El calendari.
— Els mesos, els dies de la setmana, el cap de setmana.
— Quin dia és avui?; demà?, i ahir?
— Quins dies venim aquí?
— Un senyor, una senyora (gran); un noi, una noia; un nen, una nena; un

amic, una amiga.
— Un senyor, dos senyors.



TEMA 1
ENS CONEIXEM

ENS PRESENTEM:

Activem vocabulari: Ens passem una pilota o una bola de paper i diem el
nostre nom. Els facilitadors fem de model, donant frases com em dic Jordi, tinc
20 anys, visc a Salt, etc., i passem l’objecte perquè els altres repeteixin cada
cop les estructures que nosaltres hem emprat per presentar-nos. 

No es tracta que les aprenguin totes avui, però sí que tothom conegui una mica
més els membres del grup i no només els seus noms. I per una altra part, això
ens permetrà observar el nivell de comprensió i expressió en català per part de
cadascú.

Comprensió i expressió: Ens passem de nou la bola de paper i demanem
com et dius?; aquell al qual han passat la bola diu el seu nom i torna a dema-
nar el nom a algú altre i li passa la bola. A continuació, per parelles, presen-
tem el company: ell/ella es diu... Podem escriure els noms de tots i totes en un
paper.

SALUDEM I ENS ACOMIADEM:

Coneixement social i cultural: Pensem que la seva forma de saludar-se i
acomiadar-se pot ser molt diferent de la nostra. Per això és important explicar
les diferents formes de saludar-nos segons el grau de coneixença o confiança
que tinguem amb l’altra persona. 

Pel que fa als dies de la setmana, és important que coneguin l’ordre en què
solen aparèixer als nostres calendaris, que els diumenges i festius apareixen en
vermell, etc.

Activem el vocabulari: Observem els dibuixos on la gent es saluda i s’aco-
miada, i anem demanant qui són (dos senyors, un senyor i una senyora...), què
fan (es donen la mà, s’abracen...), per què (es coneixen, no es coneixen....), etc.

A continuació, observem els dibuixos de les diferents parts del dia i expressem
les salutacions (bon dia, bona tarda, bona nit). Pel que fa a les expressions de
comiat (fins demà, fins dilluns...), podem mostrar el calendari i demanar si
saben què és, assenyalar el que representa una setmana i anomenar els set dies.
Podem demanar els dies que ens reunim (quins dies venim aquí?, els dilluns?, i
els dimarts?). També podem introduir les paraules avui, demà i ahir (quin dia és
avui?, i demà?, i ahir?).

Comprensió i expressió: Podem representar amb el nostre company o la
nostra companya diàlegs de salutacions i comiats de més a menys formals:

— Hola, què tal, com estàs? 
— Bé i tu?
— Ei, quant de temps!            
— I tant, com estàs?
— Adéu/Adéu-siau (més formal).
— Fins dilluns/fins demà (ens podem ajudar amb el calendari).
— Fins ara/fins després (ens podem ajudar del rellotge).

Els participants poden asenyalar el dibuix que li correspondria, segons sigui
més o menys formal. Després podem demanar a cadascú com creu que es salu-
den (què es diuen) a cada dibuix.

Finalment, els podem demanar similituds i diferències a l’hora de saludar i aco-
miadar-se als seus països d’origen.

SESSIÓ 1: BON DIA!
17

✒ Com ho farem?



18 TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 2: QUANTS ANYS TENS?

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar l’edat.
— Comprendre i expressar els números de l’u al cent.

✑ Què necessitarem?

— Paper i llapis per escriure els números.
— Joc de bingo.

✑ Vocabulari i expressions

— Quants anys tens/té?
— Tinc; tens; té...
— Números de l’1 al 100.



TEMA 1
ENS CONEIXEM

Activem vocabulari: Ens presentem nosaltres primer, el nostre nom i la nos-
tra edat, i ho escrivim en un paper. Un cop hàgim escrit el nom i l’edat de cadas-
cú, podem fer preguntes com ara qui té 24 anys? Segurament, respondran
només amb el nom de la persona. És important que nosaltres anem construint la
frase completa (la Fàtima té 32 anys). A continuació, podem només iniciar la
frase (la Fàtima té...), assenyalant al paper el número perquè ho pronunciïn els
participants.

Comprensió i expressió: Ens passem una bola de paper i demanem quants
anys tens?; aquell al qual han passat la bola diu la seva edat i torna a dema-
nar l’edat a algú altre fins que es finalitzi la ronda. A continuació, per parelles,
presentem el company: ell/ella es diu... i té... anys.

ELS NÚMEROS

Coneixement social i cultural: Cal que pensem que algunes persones del
cercle poden desconèixer el nom dels números en la seva pròpia llengua, ales-
hores l’objectiu mínim per a aquestes persones seria simplement reconèixer la
xifra amb la que es representa la seva edat i aprendre a expressar-la en català.

Pel que fa als números de l’u al cent, pensem que segurament no tothom els
aprendrà en un sol dia, així que els anirem repassant sempre que podem. 

Activem vocabulari: Escrivim els números en un paper (només de l’u al cent,
ja que per dir l’edat rarament es sobrepassa aquest número) i els anem dient
perquè els participants els repeteixin. 

A continuació, podem assenyalar els números que hem escrit i demanar a cada
participant que els anomeni, i al revès, nosaltres podem pronunciar el número
perquè cada participant l’assenyali o l’escrigui en un paper.

Comprensió i expressió: Es pot jugar un bingo, fent que cada cop un par-
ticipant diferent pronunciï el nom del número que ha sortit. D’aquesta manera
tots treballaran tant la comprensió com l’expressió dels números de l’u al cent.

Si no tenim el joc, podem fer paperets amb números perquè cada participant
n’agafi un i el pronunciï en veu alta, mentre els companys l’escriuen en un paper.

SESSIÓ 2: QUANTS ANYS TENS?
19

✒ Com ho farem?



20 TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 3: ON VIUS?

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar el lloc de residència.
— Comprendre, demanar i expressar l’adreça. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 2 (mapes de la comarca de Girona i de Catalunya, i plànol de Salt).
— Codi 3 (fotografies de poble, ciutat, carrers, places, edificis, cases, replans).
— Paper i llapis (o guix) per escriure les adreces.

✑ Vocabulari i expressions

— Un mapa, un plànol.
— Una ciutat, un poble.
— Està... aquí, lluny, a prop, al costat.
— Es... llarg, curt, estret, ample, rodona, quadrada.
— On vius? On viu?
— Visc, vius, viu.
— L’adreça.
— El carrer, l’avinguda, la plaça, la vorera.
— L’edifici, la casa, el pis.
— La planta baixa, el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè, el sisè,

setè, el vuitè.
— El portal, les bústies, el replà, les escales, l’ascensor.
— Números de l’1 al 100.
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✒ Com ho farem?

ON VIUS?

Coneixement social i cultural: Pensem que hi pot haver moltes persones no
habituades a interpretar mapes i plànols. Per tant, l’objectiu de les activitats que
proposem no és aquest, sinó simplement entrar en contacte amb l’existència dels
mapes i plànols, i despertar la curiositat per aprendre a interpretar-los mínima-
ment. Així doncs, mirarem de fer les explicacions clares i concretes, adaptades
a les possibilitats de cada participant.

Activem vocabulari: Posem un mapa comarcal sobre la taula i demanem si
saben què és. A continuació, assenyalem Girona i Salt, i introduïm els concep-
tes de poble i ciutat, ajudant-nos també de les fotografies que apareixen al codi
3. Els podem demanar quins pobles coneixen ells i elles, i nosaltres els anem
assenyalant al mapa (Palafrugell és aquí, al costat del mar; Figueres és més a
prop de França / a 30 quilòmetres de Girona...) .

Comprensió i expressió: Nosaltres fem de model, dient Jo visc a..., assen-
yalant-ho al mapa si cal. A continuació, ho demanem a un dels participants, i
aquest al seu company o la seva companya fins que es finalitzi la ronda.
Pensem que podem incorporar les preguntes del nom i de l’edat. Finalment,
cada participant pot presentara un altre dient on viu.

VISC AL CARRER...

Coneixement social i cultural: Pensem que la pronunciació d’alguns
carrers no sempre resulta fàcil, de manera que aquest seria un dels objectius
mínims d’aquesta activitat: que cadascú pugui expressar correctament el nom
del carrer on viu.

Activem vocabulari: Observem les fotografies que apareixen al codi 3 i els
demanem si saben que representa cadascuna (un carrer, una plaça, una avin-
guda) i quines diferències hi ha entre cadascun d’aquests noms (el carrer nor-
malment té voreres, pel mig passen els cotxes; l’avinguda és més ampla...). 
A continuació, posem el plànol del municipi sobre la taula i demanem si saben què
és. Els expliquem el que representen carrers, places, avingudes i n’anomenem els
principals (carrer Major, plaça de la Llibertat, avinguda dels Països Catalans...). 

Comprensió i expressió: Nosaltres podem fer de model, demanant al nos-
tre company o la nostra companya a quin carrer vius, i assenyalant-ho al mapa
si cal. A continuació, ho demanem a un dels participants, i aquest a un altre fins
que es finalitzi la ronda. Podem anar marcant al plànol el carrer on viu cadas-
cú, i introduir paraules com lluny o a prop (la Fàtima viu lluny de l’escola; l’Aziz
viu a prop de...).

QUIN NÚMERO?

Coneixement social i cultural: Pel que fa als carrers i als números, podem
explicar que el nostre sistema habitual és que a un costat de carrer hi hagi els
números parells i a l’altre els imparells, excepte a les places, els números corre-
latius, els bisos, etc.

Recordem que és important que coneguin l’ordre en què solem donar les adre-
ces (carrer, número de portal, pis, porta).

Activem vocabulari: Observem les fotografies d’edificis, cases, números i
replans que apareixen al codi 3 i demanem si saben com s’anomena cada ele-
ment que hi apareix (un edifici, una casa, el primer pis/el segon pis..., el núme-
ro del portal, el número de la porta...).

Comprensió i expressió: Podem escriure en un paper o a la pissarra la paraula
adreça i dir la meva adreça és carrer Major, número 3, primer, segona. A continua-
ció, podem demanar a cada participant la seva adreça i escriure-la en un paper. 

SESSIÓ 3: ON VIUS?



TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 4: D’ON ETS?

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar el país d’origen. 
— Comprendre, demanar i expressar el temps d’estada al país.

✑ Què necessitarem?

— Codi 4 (mapes del món i d’Espanya).
— Calendari.

✑ Vocabulari i expressions

— D’on ets? D’on és la/en...?
— Sóc de..., és de...
— Ell/ella és del Marroc, és de Gàmbia...
— És marroquí/marroquina; gambià/gambiana; senegalès/senegalesa...
— Un any són 12 mesos.
— Mig any són sis mesos.
— Quant temps fa que estàs/està aquí?

— Fa ... mesos, un any, mig any.
— Qui fa tres mesos que està aquí?
— Quines llengües parles/parla?
— Quantes llengües parles/parla?

— Parlo, parla...
— Comprenc, comprèn...
— Català, castellà, basc, gallec, àrab, bereber, francès, anglès, fula, sonin-

ké, mandinga, diola...
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TEMA 1
ENS CONEIXEM

D’ON ETS?

Coneixement social i cultural: Pensem que hi pot haver moltes persones no
habituades a interpretar mapes. Per tant, l’objectiu de l’activitat que proposem
a continuació no és aquest, sinó simplement assenyalar la procedència dels
membres de cada cercle. Així doncs, mirarem de fer les explicacions clares i
concretes, adaptades a les possibilitats de cada participant.

Activem vocabulari: Col·loquem el mapamundi sobre la taula i demanem si
saben què és, què representa. Demanem a cada participant, d’on ets?, ho
assenyalem al mapa. Nosaltres podem donar com a model aquest tipus de fra-
ses: la Fátima és del Marroc / la Fàtima és marroquina. Pensem que poden
aprendre i utilitzar l’estructura que els sigui més fàcil.

Comprensió i expressió: Li ho demanem a un dels participants (d’on ets?),
i aquest a un altre fins que es finalitzi la ronda. Cadascú pot assenyalar al
mapamundi, si vol, el país de procedència.

QUANT TEMPS FA QUE ESTÀS AQUÍ?

Coneixement social i cultural: És important l’explicació dels conceptes mes
/ any / mig any.

Activem vocabulari: Mostrem el calendari i demanem si saben què és.
Assenyalem el que representa cada mes i els comptem i anomenem. Podem dir
frases com un any són 12 mesos / mig any són 6 mesos... A continuació, dema-
nem quant temps fa que estàs aquí?, mostrant el calendari i donant model de
resposta: un mes, dos mesos...?

Comprensió i expressió: Li demanem a un dels participants quant temps fa
que estàs aquí? i aquest a un altre fins que es finalitzi la ronda. Podem apuntar
en un paper el nom i temps d’estada i construir frases entre tots dient la Fàtima
fa 3 mesos que està aquí; l’Aziz fa... Després podem fer preguntes com ara qui
fa 3 mesos que està aquí? 

QUINES LLENGÜES PARLES?

Coneixement social i cultural: És molt important valorar els coneixements
que els participants tenen d’altres llengües i mostrar una actitud positiva envers
el seu ús a classe per mirar de comunicar-nos. Recordem que establir la comu-
nicació és el primer objectiu d’aquest curs de conversa.

Activem vocabulari: Posem el mapa d’Espanya sobre la taula i demanem si
saben què és, que representa. Expliquem que el país té diferents regions (n’a-
nomenem i n’assenyalem només algunes, Andalusia, Galícia, País Basc,
Madrid, Catalunya...) i expliquem que a tot el territori es parlen 4 llengües dife-
rents (gallec, català, basc i castellà). 

Comprensió i expressió: Nosaltres podem fer de models dient jo parlo dues
llengües, català i castellà, i comprenc l’anglès, però no el parlo. A continuació,
demanem a cada participant quines llengües parla i quines llengües comprén.
Nosaltres podem fer les frases completes (la Fàtima parla àrab i bereber; com-
prén el francès però no el parla...). Cada participant pot explicar a la resta dels
companys i les companyes quines llengües es parlen al seu país, i quines parla
i comprèn.

SESSIÓ 4: D’ON ETS?
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✒ Com ho farem?



TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 5: LA FAMÍLIA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació familiar. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 5 (dibuixos i fotografies de diferents famílies).
— Fotos familiars nostres.

✑ Vocabulari i expressions

— Qui és aquest/aquesta?
— Aquest/aquesta és...
— El meu, la meva; el teu, la teva; el seu, la seva.
— El pare, la mare; l’avi, l’àvia; el fill, la filla; el nét, la néta; l’oncle, la tia;

el cosí, la cosina; el germà, la germana...; un amic, una amiga.
— És més gran, més petit (jove), igual que...
— Sóc solter/soltera.
— Estic casat/casada.
— Visc sol/sola; viu sol/sola.
— Visc amb...; viu amb...
— Com es diu...?
— Tens fills, néts...?
— Quants en... tens?
— Quants anys té...?
— On viu? On viuen...?
— El meu/seu home es diu...
— Tinc tres fills, un nen i una nena...; té tres fills, un nen i una nena...

— El meu/seu fill té... anys.
— Els meus/seus germans viuen a...

24



TEMA 1
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LA FAMÍLIA:

Coneixement social i cultural: Pensem que els noms per a cada membre
de la família canvien quan els definim en relació amb els altres: una mateixa
persona pot ser àvia o mare, néta o filla... Per tant, cada vegada hem de con-
cretar molt bé, de qui partim i a qui ens referim.

No cal, però, que ensenyem totes les paraules sobre les relacions de parentesc.
Ens podem centrar en les més usuals i deixar per a més endavant o per a quan
siguin necessàries altres com gendre/jove, cunyat, sogre... Mirem de no sobre-
carregar de vocabulari els participants.

Activem vocabulari: Si hem dut una fotografia familiar nostra, els expliquem
primer qui és cada membre (aquesta és la meva família, aquest és el meu
pare...). A continuació, podem fer el mateix amb els dibuixos i fotografies del
codi (aquest/aquesta és el/la... pare/mare, fill/filla, germà/germana,
avi/àvia). Podem introduir les expressions és més gran / més petit/petita.

A partir de cada dibuix o fotografia, podem demanar a cada participant qui és
cadascú, i al revès, nosaltres demanem qui és el pare perquè cada participant
ho assenyali a les diferents imatges.

Comprensió i expressió: Podem jugar a definir cada paraula (com es diu
el pare del pare? / el germà del pare?) i els participants diuen el nom
(avi/oncle). I al revés, nosaltres demanem qui és l’oncle? i ells l’hauran de defi-
nir. Aquesta és una bona estratègia quan se’ns oblida o desconeixem una
paraula

AMB QUI VIUS?

Coneixement social i cultural: Pensem que les estructures familiars de cadas-
cú poden ser molt diferents. Per exemple, en el cas africà sovint la família és més
extensa, i es dóna un ús més generalitzat dels mots germà/germana i cosí/cosi-
na, que s’aplica, per exemple, a tots els familiars que porten el mateix cognom.

Comprensió i expressió: Nosaltres fem de model i diem jo visc amb... (ens
ajudem de gestos, el dibuix d’una casa...). A continuació, demanem a cada
participant I tu amb qui vius? Sol o amb la teva dona?, ets solter/soltera o ets
casat/casada? Ho podem anotar en un paper per després fer altre tipus de pre-
guntes i repassar les sessions anteriors:

— Com es diu la teva dona?
— Tens fills?
— Quants fills tens?
— Tens néts? Quants néts tens?
— Com es diu el teu pare?
— Quants germans tens?
— On viuen els teus germans?
— Quants anys té el teu fill?...

Ara, per parelles, cadascú demana al company o la companya dades familiars
per després explicar-les a la resta del grup: La Fàtima té tres germans. Un viu
aquí i 2 estan al Marroc... Perquè puguin captar més fàcilment la finalitat de
l’activitat, primer l’haurem de representar nosaltres mateixos.

Recordem que per fer el repàs d’aquesta sessió és molt útil que els participants
aportin les seves pròpies fotografies familiars, les quals poden servir també per
parlar de les descripcions físiques.

SESSIÓ 5: LA FAMÍLIA
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TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 6: LA DESCRIPCIÓ DE LES PERSONES

✑ Què aprendrem?

Comprendre, demanar i expressar descripcions personals.

✑ Què necessitarem?

— Fotos familiars nostres i seves (o codi 5).
— Codi 6 (dibuixos de diferents trets físics).

✑ Vocabulari i expressions

— Com és?
— És alt/alta; baix/baixa; gros/grossa; prim/prima. 
— Com té els cabells?
— És calb.
— Té el cabell llarg, curt.
— Té el cabell llis, arrissat.
— Té el cabell blanc, negre, ros, castany, pèl-roig.
— Té els ulls grans, petits, clars, foscos.
— Té el nas afilat, xato.
— Com porta els cabells?
— Porta cua, trenes, mocador.
— Porta els cabells deixats anar.

— Porta un tatuatge, barba, bigoti, arracades, ulleres.
— Té una piga; té pigues.
— És alegre, seriós/seriosa.
— És generós/generosa.

— És afectuós/afectuosa.
— És garrepa.
— És valent/valenta, poruc/poruga.
—Molt, poc.
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EL FÍSIC:

Coneixement social i cultural: Hem de tenir en compte que els trets per
descriure les persones poden ser diferents a les diferents cultures i llengües. Per
exemple, un dels trets principals per a nosaltres és el color del cabell, però no
és així per a tothom. Per una altra part, a cada cultura, hi ha determinats tabús
en relació amb les descripcions de les persones. A la nostra, per exemple, dir
que algú és gras si estem parlant amb algú que també ho és, pot resultar ofen-
siu. Cal, doncs, que expliquem als membres del grup aquest tipus de tabús, i
que mirem d’esbrinar quins hi ha a les seves cultures.

Activem vocabulari: A partir dels dibuixos que apareixen al codi 6, anem
demanant com és cada persona i describint-les a partir dels cabells, el nas o els
ulls (té el cabell curt, de quin color?, és llarg o curt?...).

A continuació, podem demanar a cada participant que descrigui un dels dibui-
xos que apareixen al codi. Després, nosaltres podem dir una frase (té el cabell
arrissat...) perquè els participants assenyalin a quin dibuix correspon.

Comprensió i expressió: Podem jugar a les endevinalles. Cadascú descriu
un membre del grup perquè els companys i les companyes endevinin de qui es
tracta. Perquè comprenguin bé la finalitat del joc, nosaltres podem representar-
ho primer. 

EL CARÀCTER:

Activem vocabulari: A partir de les nostres pròpies fotografies o de les que
apareixen al codi 5, anem descrivint les persones que hi apareixen (la meva
germana és baixa, prima i porta el cabell curt... és molt simpàtica) i acompan-
yem les explicacions amb gestos, sobretot pel que fa als adjectius qualificatius
que es refereixen al caràcter (alegre / simpàtic, seriós, tranquil, nerviós,
tímid...). També els podem definir per facilitar la comprensió:

— És alegre: somriu fàcilment.

— És seriós/seriosa: no riu gaire.

— És afectuós/afectuosa: li agrada estimar els altres.

— És generós/generosa: comparteix el que té.

— És garrepa: no li agrada compartir.

— És valent/valenta: no té por.

— És poruc/poruga: té por.

Comprensió i expressió: Els demanem si han dut fotos dels seus familiars.
Cadascú les haurà d’explicar a la resta del grup. Després els podem demanar
la descripció dels familiars. Com en l’activitat anterior, podem descriure qual-
sevol persona de les fotografies perquè ells i elles endevinin de qui es tracta.

Podem jugar al Qui és qui? Fem dos equips i que cada facilitador o facilitado-
ra es quedi amb un grup. D’aquesta manera podrem mostrar primer la dinàmi-
ca del joc, i a poc a poc anar demanant que intervinguin.

SESSIÓ 6: LA DESCRIPCIÓ DE LES PERSONES
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TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 7: LES ACTIVITATS DIÀRIES

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar les hores.
— Comprendre, demanar i expressar informació sobre activitats diàries. 
— Comprendre, demanar i expressar informació sobre els gustos personals.

✑ Què necessitarem?

— Rellotges que poguem manipular (de broques) o paper i llapis (guix) per
dibuixar-los en blanc.

— Codis 7.1, 7.2 i 7.3. (dibuixos sobre diferents accions diàries).

✑ Vocabulari i expressions

— Quina hora és?
— Són... la una en punt, dos quarts d’una, tres quarts d’onze, les deu qua-

ranta cinc, les dotze i deu...
— Què fa?
— Es desperta; s’aixeca (es lleva); es renta la cara; se’n va a treballar; tre-

balla; esmorza; torna a treballar; plega de treballar; arriba a casa; es
dutxa; estudia; llegeix; sopa; mira la tele; dorm; va a comprar; cuina;
escombra la casa; renta la roba; visita un amic...

Pensem que quan els i les participants expliquin el que ells fan normalment,
poden necessitar altres verbs:
— Porto els nens a l’escola; espolso les catifes; reso; vaig a la mesquita;

agafo l’autobús...
— T’agrada cuinar, dormir, veure la tele...?

— M’agrada molt, poc, gens.
— No m’importa; m’és igual.
— Quan, a quina hora?
— Al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, a la matinada, els diu-

menges, els dilluns..., entre setmana, a les cinc..., normalment.
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QUINA HORA ÉS?

Coneixement social i cultural: Pensem que els dos tipus de rellotges (digital
i de broques) comporten maneres diferents de dir l’hora. Molta gent pot mirar el
rellotge digital i dir que són les 3 i 45, o bé 3 quarts de quatre. Amb el rellotge
de broques solíem utilitzar el sistema de quarts, però cada cop més, el “contagi”
entre expressions i llengües, fa que hi hagi moltes maneres diferents per expres-
sar les hores, independentment de si es consideren o no més “autèntiques”. 

Així doncs, només parlarem sobre els quarts (no expressions del tipus un quart
i deu de cinc, perquè són massa complexes...) i no obligarem ningú a expres-
sar-se així. Pot fer-ho amb el sistema del rellotge digital si li resulta més fàcil. Per
tant, buscarem la comprensió, però no obligarem a l’expressió.

Pensem també que per a moltes persones no alfabetitzades, pot resultar força
difícil comprendre el funcionament del rellotge de broques.

Activem vocabulari: Demanem l’hora assenyalant un rellotge (quina hora
és?). A partir d’aquí haurem de treballar les hores amb un rellotge de broques
que podem manipular. Podem explicar que el rellotge té 4 quarts i els mostrem. 

Agafem per exemple les 12 i comencem a moure la broca de quart en quart (un
quart d’una, dos quarts d’una, tres quarts d’una). Ho repetim algunes vegades
i anem demanant als participants que intentin expressar les hores que nosaltres
anem marcant. Després podem començar amb les dotze i cinc, les dotze i deu,
les dotze i vint... 

També podem practicar l’expressió de les hores amb el rellotge digital, i segons
les dificultats dels participants, podem relacionar les hores del rellotge digital
amb el de broques (les 14.30 correspondrien a dos quarts d’una).

Comprensió i expressió: Marquem cada cop una hora al rellotge de bro-
ques i li donem a un dels participants, per demanar-li quina hora és?; a conti-
nuació aquest participant haurà de fer el mateix, és a dir, marcar alguna hora
amb les broques i demanar al seu company o la seva companya l’hora, fins que
finalitzi la ronda. Després podem fer al revés, nosaltres diem una hora concre-
ta perquè cada participant la marqui al rellotge.

LES ACTIVITATS DIÀRIES:

Coneixement social i cultural: Pensem que no tothom realitza les mateixes acti-
vitats diàries, ni tant sols a una mateixa cultura. Mirem de recordar que allò que
nosaltres fem habitualment no té per què ser universal, i mirem de tenir tacte a l’ho-
ra de plantejar els rols familiars, sovint definits en funció del gènere (home o dona)
[al material complementari d’aquesta sessió trobarem més informació al respecte].

Activem vocabulari: Observem els dibuixos que apareixen als codis i anem
demanant què fa?, s’aixeca, es renta la cara... i a quina part del dia (al matí, a
la tarda...). També els podem demanar l’hora exacta (fixem-nos que a la majoria
dels dibuixos apareix un rellotge). També els podem demanar quines d’aquestes
accions diàries els agrada fer i quines no (t’agrada cuinar?, t’agrada dormir?...).
Podem anar reformulant les seves respostes afegint paraules o expressions com
molt / poc / gens / no m’importa o m’és igual, acompanyades per gestos.

Comprensió i expressió: Podem explicar el que nosaltres fem normalment en
un moment determinat de la setmana o del dia. Per exemple, Jo, els diumenges
al matí normalment dormo, i a la tarda normalment vaig a visitar un amic. I tu,
Fàtima, què fas normalment el diumenge a la tarda? I tu Aziz, què fas als matins
entre setmana?... i els vespres?, quins dies venim aquí?, a quina hora?...

Els podem demanar com ho fan als seus països, quants menjars al dia, quines
activitats quotidianes solen fer, quines similituds i diferències té la vida aquí o al
seu país. També els podem demanar qui fa què a les seves famílies: qui renta
els plats, qui cuina, qui va a comprar el pa, etc.

SESSIÓ 7: LES ACTIVITATS DIÀRIES
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TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 8: COM ESTÀS?

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre l’estat físic i l’estat
d’ànim

✑ Què necessitarem?

— Codi 8 (dibuixos sobre estats físics i anímics)

✑ Vocabulari i expressions

— Què li passa?
— Té fred, calor, gana, set, son.
— Està cansat.
— Com està? 
— Està content/contenta.
— Està trist/trista.
— Està avorrit/avorrida.
— Està preocupat/preocupada.
— Està nerviós/nerviosa.
— Està enfadat/enfadada.
— Té por, vergonya.
— Què fa?
— Riu, plora.
— Perquè... el seu fill se’n va; té el carnet de conduir; ha treballat molt; 

té problemes; li han demanat els papers; fa calor, neva...
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L’ESTAT FÍSIC:

Coneixement social i cultural: Recordem que no tothom interpreta els dibui-
xos de la mateixa manera, i que per a les persones que no estan habituades a
fer-ho pot resultar difícil. Pensem que molts dels dibuixos que us presentem al
codi cadascú els pot interpretar de maneres diferents. Per exemple, un nen que
s’amaga darrere la seva mare pot sentir vergonya o por. Mirem, doncs, de reco-
llir les diferents propostes per part del grup i reflexionar-hi.

Activem vocabulari: Observem els dibuixos sobre estats físics i anem dema-
nant què fa la persona i per què (té fred, té calor, té gana, té set, té son, està
cansat).

Comprensió i expressió: Podem demanar a cadascú que expliqui un dels
dibuixos a la resta dels companys i les companyes. Nosaltres també podem dir
frases perquè ells i elles les relacionin amb els dibuixos corresponents.

L’ESTAT D’ÀNIM:

Activem vocabulari: Observem els dibuixos sobre estats anímics i anem
demanant què passa a cada dibuix, com està la persona i per què (està content
perquè...).

Expressió i comprensió: Demanem a cadascú que expliqui un dels dibuixos.
Després, els podem fer preguntes com ara per què les persones poden estar con-
tentes? Nosaltres els ajudarem a expressar les idees que aportin.

SESSIÓ 8: COM ESTÀS?
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TEMA 1
ENS CONEIXEMSESSIÓ 9: DADES PERSONALS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre i expressar dades personals en situacions burocràtiques.
— Lletrejar nom i cognom propis.

✑ Què necessitarem?

— Papers i llapissos per fer targetes amb els noms i cognoms de cada membre.
— Calendari.
— Qualsevol fitxa de dades elaborada per nosaltres mateixos.

✑ Vocabulari i expressions

— Hola, bon dia, voldria apuntar-me a l’escola per aprendre català.
— Molt bé, nom i cognom?
— Marc Genet.
— Com?
— Genet, ge, e, ena, e, te.
— Adreça, telèfon, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, nif,

passaport.
— Perdoni, no ho comprenc...
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OMPLIR FITXA:

Coneixement social i cultural: Pensem que moltes de les persones del cer-
cle de conversa es troben sovint en situacions burocràtiques en les quals els
demanen dades com els noms i cognoms, la data de naixement, l’adreça, la
nacionalitat, etc. Així doncs, és important que comprenguin aquestes preguntes
i sàpiguen expressar les respostes oralment.

Per això, us proposem una activitat en la qual nosaltres hem d’omplir una fitxa
amb les dades dels participants, que volen, per exemple, apuntar-se a l’escola
d’adults [podem dividir el grup en dos i que cada facilitador o facilitadora es
quedi amb un d’ells].

La fitxa que cal omplir pot ser com la següent:

Cognom(s) i nom:
Sexe:
Adreça:
Municipi/CP:
Telèfon:
NIF/passaport:
Data de naixement:
Nacionalitat:

Per comprendre els conceptes de nacionalitat, lloc de residència, adreça, etc.,
només caldrà que els fem les preguntes que ja coneixen: lloc de naixement (de
quin país ets?), adreça (on vius?). Recordem que el CP (codi postal) de Salt és
17190. Pel que fa al nom i cognom i la data de naixement, caldrà que fem acti-
vitats concretes.

El diàleg per representar la situació pot ser com el següent:

Hola, bon dia.
Bon dia.
Em vull apuntar a l’escola per aprendre català.
Molt bé, nom i cognoms?
Marc Genet
Com?
Genet, ge, e, ena,e, te 
Data de naixement?...

Podem afegir d’altres preguntes com ara quines llengües parlen i comprenen, si
saben escriure, si han anat a l’escola en el seu país, fins a quina edat, quin
horari els aniria millor, etc.

NOM I COGNOM:

Coneixement social i cultural: Els conceptes de nom i cognom, comporten
sovint moltes confusions, ja que alguns participants ens poden donar des del pri-
mer dia el que per a nosaltres correspondria al cognom. 
Pel que fa als noms i cognoms, pensem que en moltes societats africanes aquests
poden estar en funció dels avantpassats o de l’ordre en el naixement respecte els
germans [al material complementari d’aquesta sessió trobarem més informació]. 

També cal tenir en compte la dificultat que per a nosaltres comporta la pronun-
ciació i escriptura correcta dels seus noms i cognoms. Per això és important que
aprenguin a lletrejar els seus noms i cognoms, malgrat que no sàpiguen llegir el
nostre alfabet o qualsevol altre. Cadascú pot memoritzar simplement quines són
i com es diuen les lletres del seu propi nom.

SESSIÓ 9: DADES PERSONALS
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Activem vocabulari: Per explicar els conceptes de nom i cognom, prèvia-
ment haurem preparat unes targetes amb els seus noms i cognoms i també amb
els nostres. Comencem pels nostres i diem el meu nom és Jordi i els meus cog-
noms Vidal Quintana. A continuació, mostrem les targetes amb els seus noms i
cognoms i anem dient a qui correspon cadascuna: aquest és el nom de la
Fàtima, aquest és el seu cognom... Podem anar col·locant els noms en una
columna i els cognoms en una altra.

Podem demanar a cada participant que reculli la targeta amb el seu nom pri-
mer, i després la del seu cognom, o al revès, que mostri les targetes segons el
que nosaltres li demanem.

Comprensió i expressió: Podem explicar que, en el nostre cas, tenim dos
cognoms (normalment el primer del pare i el segon de la mare), i demanar
quants en tenen ells i elles, i d’on provenen (del pare, la mare, altres familiars). 

LLETREJAR:

Coneixement social i cultural: Hem de tenir en compte que no resulta fàcil
trobar les lletres del nostre alfabet que corresponen exactament al so dels seus
noms. Per tant, pot haver més d’una manera de representar-los amb les lletres de
l’alfabet llatí. Per exemple, en francès s’escriuria Youssef, i en català Jusef, perquè
sonés tal i com es pronuncia. Cal respectar el que apareix al passaport, que en el
cas de les persones marroquines, correspondrà segurament a la versió francesa.

Activem vocabulari: Agafem la targeta amb el nostre nom o cognom com
exemple i el lletregem (el meu cognom és Vidal: be baixa, i, de, a, ela). A con-
tinuació, farem el mateix amb els seus noms i cognoms.

Comprensió i expressió: Podem dividir els participants en 2 grups, segons
coneguin o no el nostre alfabet. Cada facilitador es queda amb un grup i l’ob-
jectiu és que cadascú aprengui a lletrejar correctament el seu nom i cognom.

GRUP QUE DESCONEIX EL NOSTRE ALFABET:

1. Únicament reconèixer els propis noms i cognoms escrits, i identificar quin
correspon a cada concepte (per exemple, si nosaltres els diem nom, hauran
d’agafar o d’assenyalar la targeta que correspongui).

2. Pel que fa a l’activitat de lletrejar, haurem de començar amb un de sol (nom
o cognom) però no tots dos alhora; no els hem de sobrecarregar.

3. Nosaltres podem assenyalar una lletra i demanar el nom (expressió oral), o
bé, dir una lletra i que ells i elles la assenyalin al seu propi nom (comprensió
oral).

4. L’aprenentatge per lletrejar-los de memòria no es podrà aconseguir en una
sola sessió; haurem de dedicar altres moments de cada sessió per anar repe-
tint l’activitat.

GRUP QUE CONEIX EL NOSTRE ALFABET:

1. L’objectiu principal és també que sàpiguen lletrejar els seus noms i cognoms
propis, però si el grup està prou motivat i vol més, podem aprendre a ano-
menar cada lletra del nostre alfabet [al material complementari d’aquesta ses-
sió hi trobareu el llistat].

2. Per treballar la comprensió oral de les lletres, podem lletrejar un dels seus
noms i cognoms i ells hauran d’endevinar de quin es tracta (podem també lle-
trejar noms i cognoms catalans i espanyols que podran sentir habitualment i
demanar que els vagin escrivint mentre els lletregem).

3. Per treballar l’expressió oral, poden lletrejar el propi nom i cognom, o si s’ha
fet tot l’abecedari, poden intentar lletrejar els dels companys i companyes.

SESSIÓ 9: DADES PERSONALS
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DATA DE NAIXEMENT:

Coneixement social i cultural: És important insistir en l’ordre amb què s’es-
criuen les dates: primer dia, després mes (normalment amb número, per això és
important conèixer la correspondència entre el número i el nom del mes) i per
últim any (sovint, únicament amb els dos últims números). Pensem que el calen-
dari musulmà és una mica diferent del nostre [trobarem més informació al mate-
rial complementari].

Activem vocabulari: Podem escriure en un paper data de naixement i posar
la nostra com a exemple: 21/5/1974. Demanem als participants què és cada
número (el dia, el mes i l’any). A continuació, podem demanar com es diu el mes
5 (maig) i treballar amb el calendari la correspondència entre mes i número (el
gener és l’u; el febrer, el dos...). Per exemple, els podem dir el nom d’un mes per-
què ens diguin el número corresponent, i al revés, dir un número perquè ens
diguin a quin mes correspon. 

Comprensió i expressió: Demanem a cadascú la seva data de naixement i
les anem escrivint en un paper. A continuació, cadascú pot mirar d’expressar la
del seu company o la seva companya i dir a quin mes correspon el número. Els
anys no són fàcils d’expressar, però com que sempre començaran per mil nou-
cents, la tasca no resultarà finalment tan difícil a base de sentir cada cop la
repetició.

SESSIÓ 9: DADES PERSONALS
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Què volem aconseguir?

— Entendre i poder expressar informació sobre l’entorn
immediat en situacions de la vida quotidiana: infor-
mació sobre els serveis públics i privats, localització,
horaris, preus, etc.

— Conèixer l’entorn immediat i el seu funcionament.

— Compartir informació i reflexionar sobre el funcionament
d’aquestes situacions concretes als diferents països.

Sessions:

1. On és? 

2. Per anar a...?

3. L’ajuntament

4. Els transports 

5. L’escola

6. La casa

7. Buscar pis

8. Els veïns

9. Els bancs

10. Els aliments

11. La compra d’aliments

12. El bar

13. La roba

TEMA 2
ON SOM ?



TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 1: ON ÉS?

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar la localització d’alguna cosa.

✑ Què necessitarem?

— Objectes quotidians que tots podem dur (rellotge, bolígraf, llapis, mone-
der, claus, ulleres...) 

✑ Vocabulari i expressions

— El rellotge, el moneder, les ulleres, les  claus...
— Com és? Com són?
— Pot ser de...; normalment és de...
— Rodó, rodona; quadrat, quadrada; rectangular; allargat, allargada;

petit, petita; gran; mitjà, mitjana; gruixut, gruixuda; prim, prima.
— De fusta, de ferro, de vidre, de plàstic, de roba, de paper, de roba, de

vidre, de cuiro, de cartró.
— Per a què serveix?
— Mirar l’hora; veure bé; obrir portes; guardar monedes; escriure...
— On és? On són...?
— Està a; estan a...
— Sobre de...
— A sota de...
— Al costat de...
— Darrere de...

— Davant de...
— Al mig de, entre...
— Dins de, fora de...
— Agafa’l; agafa-la; agafa-les; agafa’ ls.
— Posa’l...
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COM ÉS?

Descriure objectes pot ser una bona manera de referir-nos-hi quan hem oblidat
com es diuen, o bé, desconeixem la paraula. Quantes vegades no hem estat
parlant i, de cop, se’ns ha oblidat com es diu aquella cosa: si, home, allò que
és de fusta... que serveix per a ... I llavors, sovint el nostre interlocutor ens ha
donat el mot concret. Per tant, resulta una estratègia molt útil per continuar la
comunicació i rebre més informació sobre la llengua.

Activem vocabulari: Col·loquem objectes a sobre d’una taula (unes claus, un
llapis, un bolígraf, un moneder, un rellotge...) i ens assegurem que coneixen el
nom, demanant què és i per a què serveix (ens ajudarem molt dels gestos o
donarem exemples de resposta: per menjar o per mirar l’hora?). A continuació,
podem anar descrivint cada objecte, demanant com és, si és gran o petit, allar-
gat o rodó, de plàstic o de fusta, etc.

Comprensió i expressió: Nosaltres podem descriure cada objecte perquè
els participants ens diguin el nom, i al revés, nosaltres demanar a cadascú que
descrigui un objecte concret (els podem ajudar fent-los preguntes sobre la forma,
la mida, el material del qual està fet, etc.). 

També es pot jugar a les endevinalles: cadascú descriu un objecte del voltant per-
què els companys i les companyes endevinin de quin es tracta. Podem començar
nosaltres perquè comprenguin bé la finalitat del joc, i també els podem ajudar
assenyalant-los a cau d’orella els objectes que poden de descriure.

ON ÉS...?

Activem vocabulari: Amb els mateixos objectes, podem fer diferents com-
binacions de col·locació i anar demanant on són cada vegada. Per exemple,
agafem les claus, les posem dins del moneder i demanem on són les claus? Per
ajudar a memoritzar cada paraula, podem fer diverses vegades la mateixa
posició, canviant d’objecte: les claus sobre el moneder, sobre la taula, sobre
la cadira... 

Per als conceptes de davant i darrere és millor jugar amb el propi cos, per exem-
ple, col·locant-nos darrere/davant una cadira, ja que amb els objectes sobre la
taula, aquests conceptes dependran de la perspectiva d’allà on estigui situat
cadascú.

Comprensió i expressió: Demanem a cada participant que faci una acció
concreta, com per exemple, agafa les claus i posa-les dins el moneder. Per fer
comprendre els verbs agafar i posar, ens podem ajudar dels gestos. 

Després podem fer moltes combinacions en la col·locació dels objectes que
tenim sobre la taula i anar demanant a cada participant on es troba situat algun
de concret. També es pot demanar on estem col·locats nosaltres en relació amb
d’altres persones del cercle.

SESSIÓ 1: ON ÉS?
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ON SOM?SESSIÓ 2: PER ANAR A...

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar direccions.

✑ Què necessitarem?

— Codi 2 (plànol de Salt).
— Codi 3 (per la fotografia de l’ajuntament).
— Codi 10 (per les fotografies de les escoles).
— Codi 14 (per la fotografia del mercat).
— Codi 20 (per la fotografia del CAP).

✑ Vocabulari i expressions

— Perdoni, per anar a...
— L’ajuntament, el mercat, el CAP, l’escola...
— És lluny, a prop.
— Sí, miri...
— Vagi, segueixi, giri, agafi, travessi, baixi, pugi.
— Vés, segueix, gira, agafa, travessa, baixa, puja.
— A l’esquerra, a la dreta, enfront de, entre, cap amunt, cap avall, a dalt,

a baix.
— Un parc, un aparcament, un pont, un semàfor, una cabina de telèfons,

un senyal de trànsit, un fanal, un rètol, una placa.
— Serveix per a... dirigir el trànsit, jugar, descansar, telefonar, trucar,

il·luminar, informar...
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ON SOM?

Coneixement social i cultural: Recordem que la interpretació dels plànols
no resulta senzilla ni tant sols per als que hi estan acostumats. Si observem que
resulta molt difícil per als participants, podem fer el plànol en un paper, amb
menys carrers i complicacions. No obstant, és important mirar el plànol de Salt
i reconèixer-hi els carrers més importants, per exemple, per anar-nos habituant
a interpretar aquest tipus de papers.

En les demandes al carrer a persones desconegudes, és important que insistim
en l’ús del perdoni i de les formes verbals corresponents a vostè.

Activem vocabulari: Col·loquem el plànol de Salt sobre la taula i demanem
què és. A continuació, localitzem carrers on viuen els participants, i després edi-
ficis importants com l’ajuntament, la policia, el mercat, el CAP... (si no coneixen
aquests edificis, podem mostrar les fotografies que apareixen als codis de les
sessions que segueixen).

Agafem un punt de referència conegut per tots, com per exemple, el lloc on ens
reunim, i anem explicant com aniríem a l’ajuntament o al CAP o al mercat... Ens
ajudarem dels gestos per fer les explicacions (per anar fins al mercat, travesso
el carrer Major, i després giro a la dreta o a l’esquerra..., vaig recte fins...).

Comprensió i expressió: El millor per posar en pràctica aquestes expres-
sions és sortir al carrer, però si això no és possible, ho podem fer al mateix edi-
fici on ens trobem.

Amb el nostre company o la nostra companya podem interpretar situacions de
demanda d’indicacions, al carrer o a dins l’edifici. Els diàlegs poden ser com
els següents, acompanyats de força gestos per facilitar la comprensió de parau-
les com anar, seguir, girar, agafar:

— Perdoni, per anar al CAP?

— Segueixi tot recte i agafi el primer carrer a la dreta. Allà hi ha una plaça i
allà és el CAP.

— Gràcies.

— Perdoni, per parlar amb el Sr. Vidal?

— Sí, continuï recte fins al final del passadís i és la porta de la dreta.

A continuació, els podem demanar que, per parelles, demanin al company o a
la companya com anar al lloc que nosaltres els indicarem prèviament. És a dir,
hauran d’imitar un diàleg real. És important que tots dos membres de la parella
facin els dos papers, el de la persona que demana, i el de la persona que expli-
ca. Després podem demanar a la resta dels participants si l’explicació els sem-
bla bé o no, i com la farien ells.

Finalment, els podem demanar també com es va a casa seva des del lloc on
estem reunits.

SESSIÓ 2: PER ANAR A...
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 3: L’AJUNTAMENT

✑ Què aprendrem?

— Comprendre i expressar dades en una situació d’empadronament.

✑ Què necessitarem?

— Codi 2 (plànol de Salt).
— Codi 3 (fotografia de l’Ajuntament).

✑ Vocabulari i expressions

— L’ajuntament.
— A quina hora obren? A quina hora tanquen?
— Quins dies obren?
— Per empadronar-se.
— Per demanar beques, ajuts, informació... als serveis socials.
— Per pagar impostos, multes.
— Voldria apuntar-me a l’ajuntament.
— Empadronar-te?
— Sí.
— Molt bé, on vius?
— Al carrer Àngel Guimerà, número X.
— Quin pis?
— Tercer, segona.
— Deixa’m veure el teu contracte del lloguer del pis.
— Perdoni, com diu?

— El contracte del pis.
— No el tinc, visc amb un amic.
— Has de dir al teu amic que t’acompanyi amb el contracte...
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L’EMPADRONAMENT:

Coneixement social i cultural: Aquest fet és important a la nostra societat.
Sovint, per molts altres papers ens demanen el certificat d’empadronament (com
demanar el reagrupament familiar o apuntar els fills a l’escola). Hi ha una nor-
mativa més o menys general de tot el que es necessita per empadronar-se, i des-
prés, cada ajuntament en pot tenir d’altres [en el cas de l’Ajuntament de Salt, hi
trobarem informació al material complementari d’aquesta sessió].

Activem vocabulari: Mostrem la fotografia de l’ajuntament i demanem si
saben què és, on és, a quina hora obren i tanquen, quins dies és obert (de dilluns
a divendres, de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h; els dissabtes, de 10 h a 14 h) i què
hi anem a fer. Deixem que els participants diguin el que sàpiguen, i nosaltres ho
anirem completant i els ajudarem a expressar-ho. La funció més important sol ser
la de l’empadronament, tot i que hem de saber que els serveis socials, la recap-
tació d’impostos, el pagament de multes, etc. també es troben a l’ajuntament [al
material complementari d’aquesta sessió, hi trobarem més informació].

Comprensió i expressió: Simulem una situació d’empadronament. Amb la
fotografia de l’Ajuntament sobre la taula, els indiquem que un de nosaltres es
vol “apuntar” a l’ajuntament, es vol empadronar. El diàleg podria ser el
següent:

— Vull apuntar-me a l’ajuntament.

— Empadronar-te?

— Sí.

— Molt bé, on vius?

— Al carrer Àngel Guimerà, número X.

— Quin pis?

— Tercer, segona.

— Deixa’m veure el teu contracte del lloguer del pis.

— Perdoni, com diu?

— El contracte del pis.

— No el tinc, visc amb un amic, una amiga.

— Has de dir al teu amic que t’acompanyi amb el contracte...

Poden continuar amb les dades que es solen demanar (adreça, nom i cognoms,
sexe, lloc de naixement, nacionalitat, nivell d’estudis, NIF o passaport, munici-
pi de procedència i signatura) i repassar l’habilitat de lletrejar els noms i cog-
noms propis.

Podem fer preguntes del tipus què li ha demanat per empadronar-se?, quina
informació?, quins papers? A continuació, simulem la mateixa situació amb
cadascun dels participants. Podem dividir el grup en dos, i que cada facilitador
o facilitadora se’n quedi un.

Finalment, podem demanar als participants si existeix un servei públic similar als
seus països, com funciona, què s’hi ha d’anar a fer, etc.

SESSIÓ 3: L’AJUNTAMENT
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A QUINA HORA SURT...?

Coneixement social i cultural: Pensem que per a algunes persones pot
resultar molt difícil interpretar els horaris dels diferents transports. Per tant, no és
aquest l’objectiu de les activitats que us presentem a continuació, sinó simple-
ment conèixer l’existència d’aquests horaris i poder interpretar mínimament
alguns símbols o elements que hi apareixen.

Al codi apareixen fotografies relacionades amb els transports més habituals:
autobús Salt–Girona; autobús a d’altres pobles de la comarca (Sarfa) i tren a
Barcelona o Figueres. Però no cal que parlem de tots, sinó únicament d’aquells
que puguin ser més interessants i útils per als membres de cada cercle. Hem de
pensar també que la nostra manera d’organitzar el transport no és única al
món. Per tant, per a molts dels participants, pot resultar difícil comprendre el
nostre rigor en els horaris, els itineraris, en definitiva, el funcionament. 

A molts països de l’Àfrica, per exemple, el més habitual és l’autobús, sovint una
furgoneta particular que es col·loca a una plaça on tothom va quan vol viatjar.

TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 4: ELS TRANSPORTS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre horaris, itineraris i
preus dels mitjans de transport.
— Comprendre, demanar i expressar comparacions.

✑ Què necessitarem?

— Codi 9.1. (fotografies de parades i estacions i de bitllets).
— Codi 9.2. (horaris i itineraris d’autobusos i trens).
— Codi 2 (mapa de la comarca de Girona).
— Codi 9.3. (dibuixos de diferents tipus de transport).

✑ Vocabulari i expressions

— L’autobús, el tren, la línia, l’itinerari, la direcció, la targeta, el bitllet, l’andana.
— Agafes l’autobús? Agafes el tren?
— On l’agafes?
— Quin agafes? 
— El de les tres, el primer, l’últim. 
— Quant val el bitllet? Quant val la targeta?
— Senzill, d’anada i tornada.
— A quina hora surt? A quina hora arriba?
— A quina hora surt l’últim? A quina hora surt el primer?
— De quina andana surt?
— On para?

— Para a...
— Per on passa?
— Passa per...
— Cada quant passa? 
— Cada mitja hora, cada quinze minuts, cada hora...
— L’autobús, el tren, la bicicleta, la moto, el vaixell, el cotxe.
— És... millor, pitjor, més, menys que...
— Ràpid, ràpida; car, cara; barat. barata; etc
— Perillós, perillosa; segur, segura.
— Còmode, còmoda; incòmode, incòmoda.
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TEMA 2
ON SOM?

Cada passatger puja a la furgoneta que el durà fins a la seva destinació. Les
furgonetes s’emplenen al màxim, per tal que la benzina surti més econòmica, de
manera que si no són plens s’esperen fins que ho siguin, i per tant no hi ha hora
fixa ni de sortida ni d’arribada.

Activem vocabulari: Observem les fotografies que apareixen al codi i anem
demanant si saben què representa cadascuna; si utilitzen l’autobús, on l’agafen i fins
on; quant val el bitllet, i cada quant temps passa. Per a aquesta última pregunta,
podem observar entre tots l’horari i anar assenyalant les diferents hores. Podem fer
preguntes del tipus a quina hora surt el primer des de Salt?, i des de Girona?; a quina
surt l’últim...?, i els dies festius?, i els feiners?; quin és el telèfon de la Teisa?, etc. 

Pel que fa a la Sarfa, podem fer les mateixes preguntes que hem fet amb l’au-
tobús, afegint l’observació dels diferents itineraris (cap a Palamós, cap a Santa
Cristina d’Aro...), ajudant-nos, per exemple, d’un plànol de la comarca. 

Pel que fa al tren, també podem fer preguntes semblants. En aquest cas, més a
més, haurem d’observar els diferents tipus de trens a partir dels símbols
(Catalunya Exprés, Delta, Talgo...) i parar atenció a les notes numerades que
apareixen en alguns trens per indicar si circulen els festius, etc. Podem observar
també quins pobles hi ha entre Barcelona i la frontera francesa (Cervera), quan-
tes estacions hi ha a Barcelona, quins són els pobles on paren quasi tots els
trens, quan.

Pel que fa al vocabulari específic, cal afegir expressions com bitllet senzill, o
d’anada i tornada; a quina andana para el tren?; podem interpretar també els
símbols que apareixen als horaris (Catalunya Exprés, més ràpid perquè para a
menys estacions, i una mica més car; Delta, més lent perquè para a quasi totes
les estacions, i una mica més barat...).

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
simulem una situació de compra de bitllet per anar a algun lloc. El diàleg pot
ser com el següent:

— Hola bon dia, a quina hora surt el primer tren cap a Barcelona?
— A les 14 h 30 min, és un Catalunya Exprés.
— Quant val el bitllet?
— Senzill o d’anada i tornada?
— D’anada i tornada.
— Són sis amb vuitanta.
— A quina andana surt?
— A la 1.
— Gràcies.
— De res, adéu.

A continuació, representarem situacions similars amb els i les participants.
Que ells mateixos decideixin on volen anar i com (amb autobús o amb tren).
Nosaltres farem d’informadors i venedors. Podem dividir el grup en dos i
que cada facilitador o facilitadora se’n quedi un. Finalment, els podem
demanar com funcionen els transports (autobusos, per exemple) als seus paï-
sos d’origen.

ELS DIFERENTS TRANSPORTS:

Activem vocabulari: Mostrem els dibuixos dels diferents tipus de transport i
demanem si saben com es diuen, quin creuen que és més ràpid o més lent, més
barat o més car, més còmode o menys, ajudant-nos amb gestos i proposant
models de frases com ara el tren és més ràpid que la bicicleta; l’avió és més
ràpid que el tren; l’avió és més car que el tren...

Comprensió i expressió: Nosaltres podem expressar una característica (és
ràpid, és car, no contamina, és còmode...) perquè els participants assenyalin
a quin transport la podem aplicar. A continuació, podem demanar a cadascú
quin transport li agrada més i perquè. Entre tots podem parlar dels inconve-
nients i els avantatges que té cada transport. Per exemple, la bicicleta cansa,
però no contamina, es pot aparcar fàcilment...; l’avió és el més ràpid, però és
molt car, etc.

SESSIÓ 4: ELS TRANSPORTS
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 5: L’ESCOLA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre l’escola i el sistema
educatiu.

— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació d’inscrip-
ció escolar.

✑ Què necessitarem?

— Codi 10.1. (fotografies de diferents escoles).
— Codi 10.2. (dibuixos relacionats amb l’escola).
— Calendari.

✑ Vocabulari i expressions

— L’escola, la llar d’infants, l’institut, l’escola d’adults.
— Es pública, privada, gratuïta.
— El professor, la professora; el tutor, la tutora; el director, la directora; els

alumnes, les alumnes.
— Les matèries, les assignatures; les notes; els informes.
— La bata, la cartera, els llibres, les llibretes..., el material.
— Les excursions, les activitats extraescolars.
— El menjador, el pati, les classes.
— Els ensenyen; aprenen... a llegir, a escriure, matemàtiques...
— Fan esport; juguen.
— Es pot, no es pot...
— S’ha de, no s’ha de...

— Aprovar, suspendre, castigar, picar, expulsar, fer campana.
— Tu què creus? Què en penses? Què et sembla?
— Crec que, penso que...
— Em sembla bé, malament.
— El calendari escolar comença, acaba... 
— L’horari.
— Els dies de festa.
— Les vacances de Nadal, d’estiu, de Setmana Santa.
— La preinscripció, la matriculació, els serveis socials, les beques.
— Hola, vinc a apuntar la meva filla.
— Ha d’omplir aquest paper i tornar-lo amb aquests documents.
— Perdoni, no sé llegir.
— Miri, ha de portar el certificat d’empadronament...  
— D’acord, gràcies.
— De res, adéu.
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Coneixement social i cultural: Hem de pensar que els membres del cercle
poden tenir experiències escolars molt diferents de les nostres, i que per això és
interessant que puguin conèixer com funciona aquí el sistema educatiu.

Depenent de la seva situació (sobretot si tenen fills a punt de complir els tres
anys), es pot realitzar també l’activitat de preinscripció i matriculació.

EL CALENDARI ESCOLAR:

Activem vocabulari: Mostrem les fotografies de diferents escoles (llar d’infants,
primària, secundària, adults) i demanem si les reconeixen, si saben per a qui són
(nens i nenes, adolescents, adults) i si tenen fills que hi van. A partir dels dibuixos,
es pot parlar de les franges d’edat que comprèn cada escola, del que es fa a les
diferents etapes, de la obligatorietat o no d’assistència, i del calendari escolar [al
material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Pel que fa al calendari escolar, podem demanar si saben quan comença i quan
acaba l’escola. Assenyalem els mesos i les dates aproximades. També ho
podem fer amb els períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu). 

Comprensió i expressió: Per parelles, els lliurem un calendari i els dema-
nem que marquin les dates que els anirem dient (15 de setembre, 23 de desem-
bre, mesos de març i abril, 23 de juny, i alguns dies de festa com el 6 de desem-
bre, dia de la constitució, o l’1 de maig, dia del treballador). A continuació,
demanem a cada parella què indiquen aquestes dates (comença el curs, són les
vacances de Nadal, és festa...). 

També els podem demanar que, per grups que hagin anat al mateix tipus d’es-
cola (només corànica, primària pública del seu país, secundària, etc.), expliquin

a la resta dels companys i les companyes què es fa, com funciona, quan es
comença i quan s’acaba, quins són els períodes de vacances, quins dies impor-
tants tenen de festa, etc. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

Activem vocabulari: Demanem si saben què s’ha de fer per apuntar-se el pri-
mer any a una escola, què és la preinscripció i la matriculació, quan es fan, per
a què serveixen, quines dades es demanen als fulls que cal omplir, etc. [troba-
rem informació al material complementari d’aquesta sessió].

Comprensió i expressió: Podem representar una situació en la que una
mare demana el full per inscriure el seu fill. El diàleg podria ser el següent:

— Hola, vinc a apuntar el meu fill.
— Ha d’omplir aquest paper i tornar-lo amb aquests documents.
— Perdoni, no sé llegir.
— Miri, ha de portar el certificat d’empadronament...  
— D’acord, gràcies.
— De res, adéu.

Els podem demanar quins són els documents que s’han de portar. Després, cada
participant haurà de representar el rol de pare o mare que va a buscar a l’esco-
la els papers per a la preinscripció. Nosaltres farem del personal administratiu.

Si el grup està molt interessat, es pot mirar d’omplir el full de preinscripció que
apareix al material complementari d’aquesta sessió per observar quines dades
es demanen.

SESSIÓ 5: L’ESCOLA
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 6: LA CASA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar descripcions de les parts i els objec-
tes d’una casa. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 3 (fotografia d’edifici).
— Codis 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. (dibuixos de les diferents parts de la

casa i dels mobles i objectes que hi podem trobar)

✑ Vocabulari i expressions

— L’edifici, la façana, les finestres, les persianes, la porta, la botiga, el
balcó, el terrat, l’antena, el rebedor, el passadís, el menjador, la sala, la
terrassa, la galeria, el bany, l’habitació (de matrimoni, individual.)

— Com és?
— Gran; petit, petita; estret, estreta; ample, ampla; acollidor, acollidora;

còmode, còmoda; fred,freda; fosc, fosca.
— L’habitació, el llit, la manta, el llençol, el despertador, el coixí, la tauleta

de nit, la calaixera, l’escriptori, la lleixa, les cortines, el llum, la llum, l’ar-
mari, el cotxet, el bressol.

— El menjador, la taula, la cadira, el sofà, l’estufa, la planta, la catifa, el
gerro, el televisor, el vídeo, el radiocasset, el telèfon, el quadre.

— El bany, el lavabo, la banyera, la dutxa, el vàter, el mirall, la tovallola,
el paper higiènic, el raspall, la pinta, el raspall de dents, el sabó, la
pasta de dents, l’esponja, la maquineta d’afaitar, l’assecador.

— La cuina, l’armari de cuina, la pica, l’aixeta, l’aigua corrent, la cuina, els
fogons, els llumins, el forn, la cassola al foc, l’ansat (el cassó), l’olla, la
paella, la nevera, la taula, les tovalles, el tovalló, el plat, el got, el gani-
vet, la forquilla, la cullera, la font, el sitrell, l’ampolla, el colador, el drap,
el pot de vidre, la cafetera, el rellotge, el calendari, l’escombra, la  fre-
gona, el recollidor, la rentadora, la roba, les agulles per la roba, la galle-
da, el detergent, l’escala de mà, la corda d’estendre, les escombraries.

— Els mobles, els electrodomèstics.
— Quantes n’hi ha? Quantes en té?
— Què hi ha?
— Hi ha dues finestres, hi ha un armari i un llit, té tres habitacions.
— On està?
— Normalment està a... l’habitació, la cuina...
— A sobre, a sota, al costat de, darrere, davant, al mig de...
— De quin material està fet?
— Pot ser, normalment és de...
— Per a què serveix?
— Serveix per a, pot servir per, normalment serveix per...
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LES PARTS DE LA CASA:

Activem vocabulari: Observem la fotografia d’una façana i anem demanant
als participants com es diu cada part (la porta d’entrada, les finestres, el balcó,
la terrassa...). També els podem fer preguntes en relació amb l’edifici on viuen:
quants pisos hi ha a l’edifici on tu vius?, hi ha balcons?, té terrassa, etc. A con-
tinuació, podem mirar els codis que representen diferents parts de la casa i anar
demanant com es diu cada habitació. 

Comprensió i expressió: Nosaltres podem descriure casa nostra com a
model (El meu pis és petit, té tres habitacions, una sala... El passadís és estret...
Les habitacions tenen finestres grans i entra molta llum...). Després els demana-
rem que descriguin les seves pròpies cases. Els podem ajudar demanant-los si
les habitacions són grans o petites, si hi ha terrassa, on és la cuina, etc. (pen-
sem que podem aprofitar per recordar les paraules al costat de, enfront de...).

També els podem demanar com són les cases als seus països d’origen, quines
semblances i diferències troben amb les cases d’aquí.

ELS MOBLES I ELS OBJECTES:

Coneixement social i cultural: Pensem que els objectes i mobles que apa-
reixen als codis, segueixen el criteri habitual de les nostres cases, i que per als
participants hi poden haver altres distribucions. En aquest sentit, els podem
demanar si col·loquen també els mobles i objectes de la mateixa manera o no.

Pel que fa als productes de neteja, pensem que poden utilitzar d’altres o des-
conèixer per a què serveixen els que nosaltres els presentem. 

Recordem que no cal que aprenguin tots els noms dels objectes que apareixen
als dibuixos, sinó únicament aquells que els puguin resultar interessants o útils.
En aquest sentit, us proposem de nou l’activitat de descriure els objectes com a
estratègia per quan se’ns oblida o desconeixem el nom d’una cosa.

Activem vocabulari: Observem cada part de la casa i els objectes que hi
podem trobar habitualment. Anem demanant què és això?; com es diu això en
català? Podem demanar també per a què serveix cada objecte i de quin mate-
rial sol estar fet. Pensem que en el cas de la utilitat de cada objecte, poden sor-
gir verbs nous (fer llum, assentar-se, tapar-se, guardar coses, posar coses, ador-
nar, fer bonic...).

Comprensió i expressió: Nosaltres podem descriure objectes (per exemple,
forma, mida, material i utilitat) perquè endevinin de quin es tracta i a quina part
de la casa el col·locarien. Després, cadascú pot descriure un objecte perquè els
companys i les companyes ho endevinin. 

A continuació, cadascú pot descriure com és el menjador de casa seva, o l’ha-
bitació, o el bany..., quins objectes hi ha, com estan col·locats (al costat de,
sobre...).

SESSIÓ 6: LA CASA
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 7: BUSCAR PIS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre l’habitatge.

✑ Què necessitarem?

— Codi 12 (dibuixos relacionats amb la recerca de pis).
— Diaris on apareguin anuncis de venda i lloguer de pisos. 

✑ Vocabulari i expressions

— Busco pis.
— Has trobat pis?
— Un pis de venda, de lloguer.
— Llegir un cartell; trucar a un particular; anar a una agència immobiliària.
— Tenir un aval.
— El propietari, a propietària; l’arrendador, l’arrendadora; 

el llogater, a llogatera; l’arrendatari, l’arrendatària.
— Signar el contracte de lloguer o d’arrendament.
— Necessito un pis amb tres habitacions, grans, petites...
— Quant val? Quant es paga cada mes?
— (No) puc pagar...
— Treballa?
— A quin carrer està? Està a prop de...? Quin pis és?
— S’ha de pagar mes de dipòsit?
— Té/hi ha escalfador, calefacció, ascensor...

— Està moblat; és sense mobles.
— És una mica car; està bé de preu; només puc pagar...
— Truco per l’anunci del lloguer; podria parlar amb...?
— Un moment si us plau, ara s’hi posa.
— Ho sento, però ara no hi és; truqui més tard.
— A quina hora puc trucar-lo, si us plau?
— M’interessa el pis de l’anunci; podria veure’l?
— Ho sento, ja està llogat.
— Sí, li va bé aquesta tarda?
— Sí, a quina hora?...
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Coneixement social i cultural: Hem de pensar que la situació més habi-
tual per als participants és la de lloguer i no la de compra, de manera que ens
centrarem en la primera. Més a més, és força habitual que ho facin a través
de les agències immobiliàries, i no tant de particular a particular [al material
complementari d’aquesta sessió trobarem informació sobre el lloguer i la com-
pra de pisos].

Activem vocabulari: Observem els dibuixos sobre la recerca de pis i els
anem descrivint: què fan els personatges, on van, per què, etc. A continuació,
els podem demanar com van aconseguir la seva casa o el seu pis, si van anar
a una agència, a través d’un anunci, etc. 

Pel que fa als anuncis de diari, els podem observar tots plegats. No importa que
no els puguin llegir, sinó que sàpiguen que existeixen i on els poden trobar. Els
llegirem nosaltres i anirem fent preguntes de comprensió (quantes habitacions
té, a quina zona està, si té ascensor o no, quin és el preu...). Els podem dema-
nar també si els interessarien o no i perquè.

✒ Com ho farem?



TEMA 2
ON SOM?

Comprensió i expressió: Podem representar una situació on busquem pis,
amb diàlegs com els següents:

A L’AGÈNCIA:
— Hola, bon dia. Busco pis per llogar aquí.
— Treballa vostè?
— Sí.
— Bé, de quantes habitacions?
— Més o menys, tres.
— En tenim un que val tres-cents seixanta euros al mes.
— Ui! És molt car per a mi. Només en puc pagar tres-cents.
— Doncs, deixi’m el seu número de telèfon i ja li trucarem quan tinguem alguna cosa.
— D’acord.

PER TELÈFON:
— Hola, bon dia, truco per l’anunci del lloguer. Podria parlar amb el Sr. Martínez?
— Ho sento, però ara no hi és. Truqui més tard.
— A quina hora puc trucar-li, si us plau?
— Cap al migdia hi serà segur.
— Gràcies, adéu.
— Adéu.

— Hola, bon dia, m’interessa el pis de l’anunci, podria veure’l?
— Sí, li va bé aquesta tarda?
— Sí, a quina hora?
— A les sis a la porta del pis, és al carrer Àngel Guimerà, número 37. 
— Gràcies, fins després.
— Fins després.

Són importants les frases telefòniques del tipus voldria, podria...; s’equivoca;
aquest no és el 97240...; de part de qui?; ara no hi és; un moment, si us plau,
no pengi; ara s’hi posa; truqui més tard; a quina hora puc trucar?; a quina hora
el/la puc trobar?

Per telèfon es poden demanar també altres dades sobre el pis, com ara el preu,
si s’ha de pagar fiança (mes de dipòsit), si té escalfador, quantes habitacions
té, si són grans o petites, si té balcó, si entra llum, si és moblat o sense mobles,
quin pis és, si té ascensor...

EN PERSONA:
— Hola, és vostè el Sr. Martínez? Em dic Fàtima, he trucat aquest matí.
— Bé, pugem i t’ensenyo el pis.
— Quant val cada mes?
— Tres-cents euros, però el primer mes s’ha de pagar un mes de dipòsit (fiança).

Però no et preocupis, si al final del contracte el pis està igual que ara, et tor-
nem aquests diners.

— Per quant temps és el contracte?
— Quan podem fer el contracte?
— Demà mateix podem anar a la gestoria.
— A quina hora?
— Et va bé a les nou?...

Els podem demanar què ha passat a cada diàleg, si s’havia de pagar fiança o
no, quant valia, per quant de temps era el contracte, etc. A continuació, podem
triar alguns anuncis del diari perquè els participants simulin trucar i demanar
informació. Nosaltres farem de propietaris o agents.

SESSIÓ 7: BUSCAR PIS
51



TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 8: ELS VEÏNS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar normes de convivència.

✑ Què necessitarem?

— Codi 13 (dibuixos relacionats amb normes de convivència).

✑ Vocabulari i expressions

— Què passa?
— Molesta la veïna perquè...
— Mulla la roba del veí; fa soroll; embrut l’escala; guixa les parets; deixa

escombraries; no deixa passar...
— Pots...
— S’ha de...
— Conviure, respectar, mantenir, arreglar, canviar.
— S’ha trencat; s’ha espatllat (no funciona).
— Tinc problemes amb els veïns.
— Què pots fer?
— Puc parlar, demanar...
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TEMA 2
ON SOM?

Coneixement social i cultural: Hem de pensar que molts dels participants
poden desconèixer el funcionament de la comunitat de veïns i les seves normes
de convivència, com ara el repartiment de les tasques o les reunions. Cal tenir
tacte per anar introduint aquests temes. 

Activem vocabulari: Observem els dibuixos sobre la convivència a l’edifici, i
els anem descrivint entre tots i totes (molesta perquè... fa soroll, embrut l’escala...;
llença les escombraries al contenidor...). Podem parlar dels espais comuns dins
de l’edifici i al carrer, de com s’han de cuidar, de les associacions de veïns, per
què a serveixen, etc. També podem explicar que tots els veïns del barri tenim dret
al servei de recollida d’escombraries i als contenidors necessaris, i que si no és
així, l’associació de veïns ho pot demanar a l’ajuntament.

Comprensió i expressió: Podem demanar a cada participant que descrigui
un dels dibuxos del codi i que expliqui si per a ell o ella això seria un proble-
ma o no, i com miraria de solucionar-lo (què pots fer?). Els podem plantejar d’al-
tres situacions com ara un gos que es pixa a l’escala, uns nens que guixen l’as-
censor, alguns que sempre deixen la porta oberta a la nit... 

La solució que doni cadascú es pot discutir i representar. Per exemple, si algú
diu que aniria a parlar amb el veí per demanar-li que no posés la música tant
alta a les nits, es pot representar un diàleg on nosaltres fem de veí.

Finalment, els podem demanar si tenen problemes als edificis on viuen, per què,
què es podria fer per solucionar-los, etc. També els podem demanar com són les
relacions de convivència als seus països d’origen. Per explicar-les, els podem guiar
amb preguntes sobre la relació a l’hora de demanar o deixar coses, el repartiment
de les tasques comunitàries, la col·laboració dels veïns (oberts a ajudar en els pro-
blemes d’altres veïns), etc.

SESSIÓ 8: ELS VEÏNS
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✒ Com ho farem?

TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 9: ELS BANCS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre operacions bancàries. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 14 (fotografies relacionades amb els bancs).

✑ Vocabulari i expressions

— El banc, el caixer automàtic, la llibreta, la targeta, el número de compte.
— Ingressar diners.
— Treure diners (reintegrament).
— Pagar una factura, un rebut.
— Demanar un crèdit.
— Voldria obrir un compte, fer una transferència; vull ingressar aquests

diners, treure setanta euros d’aquesta llibreta, demanar un crèdit per
comprar un cotxe.

— Té el carnet d’identitat o el NIE?
— Quina quantitat vol ingressar?
— A quin número de compte?
— Tingui el comprovant.
— Té feina fixa?
— Tinc contracte d’un any.
— Vinc a pagar aquest rebut.
— Estalvies, gastes, cobres.
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Coneixement social i cultural: Pensem que a cada cultura canvien les rela-
cions que s’estableixen entre les persones a l’hora de tractar de diners i d’eco-
nomia [al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem més informació]. 

Activem vocabulari: Observem la fotografia del banc, i demanem com es diu,
què hi anem a fer (obrir un compte, ingressar diners, treure diners (reintegraments),
pagar factures, fer una transferència, demanar un préstec...), quin horari fan (les
caixes de dilluns a divendres fins a les 14 h 30 min, més o menys, i els dijous obren
a les tardes també; els bancs, en canvi, obren els dissabtes al matí), etc. 

Amb la fotocòpia de la llibreta, podem mirar de reconèixer les diferents opera-
cions a través dels números positius (ingressos) i negatius (reintegraments), on
apareixen el nom del titular i el número del compte, etc.



TEMA 2
ON SOM?

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
podem representar situacions diverses en un banc.

— Hola, bon dia. Voldria obrir un compte.
— Té el NIE, si us plau?
— Sí, tingui.

— Hola, bon dia.
— Bon dia, voldria fer una transferència.
— Quina quantitat vol ingressar?
— Setanta euros.
— A quin número de compte, si us plau?
— Aquest (anotat).

— D’acord. Aquí té el comprovant.
— Moltes gràcies. Adéu.
— Hola, bon dia. Vull treure setanta euros d’aquesta llibreta.
— Té el carnet d’identitat o el NIE?
— Sí, tingui.
— Ja està.
— Gràcies, adéu.

— Hola, vinc a pagar aquest rebut.
— A veure... (consulta ordinador i posa pagat al rebut). Ja està.
— Gràcies, adéu.

— Hola, voldria demanar un préstec per comprar un cotxe.
— Té feina fixa?
— Tinc un contracte d’un any.

Després de cada diàleg, podem fer preguntes sobre el que s’ha demanat cada
cop. A continuació, podem plantejar als i les participants diferents situacions al
banc (fer una transferència, i els donem un número de compte escrit, o fer un
ingrés, els podem donar papers amb un valor escrit, o treure diners, etc.).
Nosaltres farem de banquers i banqueres.

A continuació, es pot demanar l’opinió sobre els bancs i les caixes, si creuen
que són importants o no, parlar del negoci que signifiquen per a alguns, etc.
També els podem demanar com funcionen als seus països les relacions monetà-
ries, comentar per exemple si el fet de demanar diners a coneguts o conegudes,
o no tant coneguts o conegudes es considera correcte, etc.

SESSIÓ 9: ELS BANCS
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 10: ELS ALIMENTS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació relacionada amb els aliments,
les mesures habituals, els tipus d’envasos i els establiments on es troben. 

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre les preferències per-
sonals i els productes que es solen consumir.

✑ Què necessitarem?

— Codis 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., (fotografies de mercats i
supermercats, d’aliments i envasos).

— Propaganda dels supermercats.
— Receptes de revistes o llibres.

✑ Vocabulari i expressions

— Com es diu això? Què és això?
— T’agrada? 
— M’agrada molt, poc, gens.
— En compres? Quant en compres? On ho compres?
— Mai, sempre, a vegades.
— No ho trobo.
— El mercat, el supermercat, les parades, la fleca, la carnisseria, la peixa-

teria, la fruiteria.
— Les fruites, els fruits secs, la taronja, la poma, el plàtan, la llimona, el

meló, la síndria, la maduixa, la pera, el préssec, el raïm, la pinya, els
dàtils, les ametlles, les panses. 

— Les verdures, la ceba, les mongetes verdes, les mongetes seques, les llen-
ties, els cigrons, l’enciam, la coliflor, els espinacs, l’all, el carbassó, l’al-
bergínia, la pastanaga, el pebrot, el pèsol, la tomata, els xampinyons.

— La carn, el pollastre, la vedella, el xai, el conill, el porc.

Tot i que molts dels participants poden no menjar porc, es pot mostrar igual-
ment perquè en coneguin el nom, i reconeguin els embotits més comuns,
pernil, fuet...

— El peix fresc, el peix en conserva.
— Treure la cua, l’espina; netejar-lo.
— El formatge, la llet, els iogurts, la mantega, la xocolata, els ous, el sucre,

les galetes, les magdalenas, el pa, l’arròs, el café, la pasta, el cuscús (la
sèmola), la sal, les conserves, l’oli, l’aigua, el suc, el refresc, el vi.

— Quilo, mig quilo, un quart de quilo, grams, unitat, tros, paquet, capsa,
bossa, dotzena (mitja dotzena), terrina, rajola, llauna, pot, cartró, ampo-
lla, barra, rodó, panet, costelles, bistecs. 

— Preparar una recepta, comprar els ingredients.
— Què necessites?
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ON SOM?

NOMS, QUANTITATS I ENVASOS:

Coneixement social i cultural: Pensem que les quantitats i els tipus d’en-
vasos per a un mateix producte poden canviar als altres països. Per exemple,
aquí solem comprar les capses d’ous en sis o en dotze, però a d’altres llocs el
nombre canvia. A molts països africans, als mercats alguns productes es com-
pren a grapats, per exemple, determinades verdures i fruites. Aquí en canvi,
sovint podem comprar-les per unitats. 

Per una altra part, hi ha productes que els participants poden desconèixer per-
què rarament hi ha als seus països d’origen, i al revés, segurament ells i elles
no troben aquí tots els productes que existeixen als seus països. 

No és necessari que aprenguin el nom de tots els productes, sinó sobretot
aquells que compren sovint. Pel que fa als envasos, és important que parlem de
la data de caducitat. 

Activem vocabulari: Observem les fotografies dels codis i anem demanant
el nom dels llocs que hi apareixen (mercat tancat, parades, supermercat...),
els productes, els tipus d’envasos, etc. Podem primer assenyalar el nom genè-
ric dels productes, per exemple, mirant el codi on apareixen les fruites, dema-
nem què és tot això? fruites; hi ha fruits secs i fruites. Anem dient cada nom i
els demanem si els agraden o no, si els compren o no, a on, quina quantitat
solen comprar, etc. 

Comprensió i expressió: Si hem portat fotografies de receptes, els podem
demanar quins ingredients imaginen que necessitarem per fer-les. A continua-
ció, podem llegir els ingredients perquè ens assenyalin la fotografia correspo-

nent. Si no hem portat fotografies de receptes, podem dir igualment els ingre-
dients de receptes que nosaltres coneixem per tal que els participants els assen-
yalin als codis. 

A continuació, els demanem que escullin una recepta qualsevol (un pastís, un
menjar típic del seu país...) i expliquin a la resta del grup quins ingredients i
quantitats es necessiten per fer-la. A mida que vagin dient els ingredients, els
companys i les companyes els poden anar assenyalant als codis.

Finalment, els podem demanar quins productes solien comprar als seus països,
si aquí els troben o no, comparar els tipus d’envasos i quantitats, etc.

ANAR AL SUPERMERCAT:

Si el grup vol i ho troba interessant, es pot anar a un supermercat per veure
quins tipus de productes hi ha a cada secció (congelats, neteja, diversos...). La
secció de neteja, per exemple, és interessant perquè segurament hi haurà molts
productes que poden desconèixer. A d’altres seccions també hi ha coses inte-
ressants per observar, com els diferents tipus d’oli, de llet, de llegums, etc.

També és interessant observar la mecànica de les compres als supermercats, els
carros, les capses de cartró que es poden demanar, el fet d’haver de pagar les
bosses de plàstic o no (és important que les portem de casa per no consumir-ne
tantes innecessàriament), etc.

SESSIÓ 10: ELS ALIMENTS
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✒ Com ho farem?

TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 11: LA COMPRA D’ALIMENTS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació en situació de compra d’a-
liments.

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre la preparació dels
aliments .

✑ Què necessitarem?

— Codi 15.
— Codi 16 (dibuixos relacionats amb la preparació dels aliments). 
— Bitllets i monedes (de qualsevol joc de taula).
— Paper i llapis.

✑ Vocabulari i expressions

— El venedor, la venedora; el client, la clienta.
— El taulell, la vitrina, la balança, la caixa, la bossa, el cistell, el carro.
— Qui és l’últim?
— Qui és ara?
— Alguna cosa més?
— Res més; sí, posi’m...
— Ho sento, no me’n queden.
— De quines? De quins?
— D’aquestes, d’aquelles, d’aquests, d’aquells. 
— Quant li’n poso? Quant en vol?
— En passa una mica, ho deixo?

— No, si us plau; sí, és igual.
— A quant van? A quant va...?
— És molt car; està d’oferta.
— A un euro vuitanta el quilo.
— Quant és? Quant val? Em cobra, si us plau?
— No té canvi? No el té més petit?
— Ho sento, nomès tinc això, un bitllet.
— Estan d’oferta.
— Com ho prepares?
— Primer s’ha de pelar..., després..., mentre...
— Tallar, fregir, bullir, batre, colar, remenar, barrejar.

58

LA COMPRA:

Coneixement social i cultural: És important conèixer les formules de cor-
tesia que existeixen en la nostra societat, com demanar la tanda o respectar el
torn, i fets com la molèstia que suposa pagar amb un bitllet gran una cosa que
costa molt menys, etc. 

Activem vocabulari: A partir de les fotografies del mercat o les parades,
anem demanant què es fa quan hi ha molta gent, com podem saber qui és l’úl-
tim (els podem demanar si també als seus països cal demanar la tanda quan hi
ha molta gent i com es fa), com demanem el preu, què vol dir tenir canvi... 

També podem practicar l’expressió dels preus. Podem escriure en un paper dife-
rents quantitats i demanar a cadascú que les expressi (3,90, tres euros amb
noranta; 2,05, dos euros amb cinc...), i al revés, nosaltres podem dir diferents
preus perquè els participants escriguin la xifra.



TEMA 2
ON SOM?

Comprensió i expressió: Amb el company o la companya, representem diver-
ses situacions de compra i venda d’aliments, fent diàlegs com els que segueixen:

— Qui és ara?
— Jo. Posi’m un quart de pollastre.
— Un quart... bé, alguna cosa més?
— No, res més. Quant és?...

— Bon dia, a quant van les taronges?
— A un euro vuitanta el quilo.
— Posi’m dos quilos.
— Alguna cosa més?
— Sí, un enciam i dos quilos de tomates madures.
— En passa una mica, ho deixo? 
— No, si us plau.
— Molt bé. Ara sí.
— Quant és tot?
— Tres euros amb vint.
— Tingui (un bitllet gran).
— No el té més petit? No té canvi?
— No, ho sento.
— Bé, ja està. Gràcies.
— Adéu.

Podem demanar després de cada diàleg, què és el que ha comprat la persona,
quina quantitat, quin problema hi ha hagut, etc. A continuació, com a la sessió
anterior, els podem demanar que pensin una recepta i simulin anar a comprar-
ne els ingredients. Nosaltres farem de venedors o venedores. 

LA PREPARACIÓ:

Coneixement social i cultural: Hem de pensar que en alguns grups on
majoritàriament siguin homes, és molt possible que el tema no els motivi gaire i
no sàpiguen explicar amb detall alguna recepta. En aquest cas, ens podem limi-
tar als verbs més importants relacionats amb la preparació dels aliments (fregir,
bullir, tallar, pelar...). En canvi, pel que fa a les dones, hi sol haver un major
interès en aquest tema i és possible que sorgeixi més motivació per comprendre
i expressar informació d’aquest tipus.

Activem vocabulari: Mostrem els dibuixos sobre la preparació d’aliments i
anem demanant què es fa a cadascun (bat un ou, pela, talla...). Per explicar
aquest tipus de paraules haurem de fer força mímica i podem també dibuixar
en un paper els estris necessaris o recórrer als dibuixos que apareixen als codis
sobre els objectes de la casa (11).

Comprensió i expressió: Els podem explicar com preparem nosaltres una
determinada recepta (podem explicar per exemple, com preparem la truita de
patates, a partir dels dibuixos). Després ells i elles poden explicar com preparen
les que hagin triat en l’activitat de la compra dels ingredients. No cal que siguin
explicacions complexes, i els ajudarem a expressar les paraules que desconeguin.
Podem intercanviar informació sobre les diferents formes de preparar els aliments,
les preferències de cadascú, el que li agrada preparar i com ho prepara, etc.

Si el grup està engrescat, la millor activitat per posar en pràctica aquestes
expressions de compra i preparació d’aliments és elaborar entre tots una recep-
ta, anant junts a comprar els ingredients, i preparant-los a casa d’algú o en
algun lloc que hàgim demanat prèviament. 

SESSIÓ 11: LA COMPRA D’ALIMENTS
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TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 12: EL BAR

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació de bar.

✑ Què necessitarem?

— Codi 17 (dibuix d’un bar).

✑ Vocabulari i expressions

— El cambrer, la cambrera; els clients, les clients.
— El compte, el canvi, la barra, les taules, les cadires, els lavabos (senyors,

senyores; minusvàlids, minusvàlides).
— Què vols prendre?
— Per beure?
— Un aigua, un refresc, un suc, un cafè, un tallat, un tallat curt de cafè, un

cafè amb llet, una infusió (te, camamilla, menta...), un entrepà de..., una
pasta (croissant, donut, magdalena...).

— Calent, fred, natural?
— Em cobres, si us plau? Quant és?
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TEMA 2
ON SOM?

Coneixement social i cultural: Sovint, quan anem als bars amb els amics,
és possible que un dia paguem nosaltres i un altre dia una altra persona. Els
podem explicar i demanar si ells i elles també ho fan així, o com sol funcionar. 
És possible que sorgeixi també el tema de què estigui mal vist o no que les dones
entrin als bars totes soles. Hem de pensar que també aquí fa relativament poc
que aquest fet ha deixat de tenir tanta importància, però és possible que als cos-
tums dels participants això no sigui així. Per tant, hem de tenir tacte a l’hora de
tractar aquestes qüestions.

Activem vocabulari: Observem el dibuix i demanem si saben què és, com
es diu cada cosa, cada persona, el que fa, etc. També els podem demanar si
hi van a vegades, què solen prendre, què els agrada, etc.

Comprensió i expressió: Amb el company o la companya podem repre-
sentar diferents diàlegs en un bar. 
— Hola, bon dia.
— Què li poso?
— Un cacaolat, si us plau.
— Calent o fred?
— Natural.
— Quant és?

Després de cada diàleg, els podem demanar què s’ha pres el client, si no hi
havia alguna cosa, etc.

Es pot plantejar una situació en la qual tots anem a esmorzar al bar, i cadascú ha
de demanar al cambrer allò que vol. Qui faci de cambrer o cambrera pot posar
determinades dificultats, com ara que no li queden cacaolats freds, que s’han aca-
bat els croissants, si vol la llet calenta o freda, etc. Si es pot i els membres del
grup tenen ganes, es pot anar realment a prendre alguna cosa.

SESSIÓ 12: EL BAR
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✒ Com ho farem?

TEMA 2
ON SOM?SESSIÓ 13: LA ROBA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar descripcions físiques a partir de la roba.
— Comprendre i expressar descripcions de les peces de roba segons el tei-

xit, el color, la forma, l’estació de l’any en la qual es sol usar. 
— Comprendre i expressar informació en una situació de compra i venda

de roba.

✑ Què necessitarem?

— Codis 18.1., 18.2. (fotografies de les diferents peces de roba).
— Codi 19.1. (fotografies de les diferents estacions de l’any).
— Codi 19.2. (dibuixos del temps atmosfèric).
— Etiquetes de roba per mirar la talla, els símbols de rentar...
— Revistes o catàlegs per descriure la roba. 

✑ Vocabulari i expressions

— El vestit, la faldilla, el pantaló llarg, el pantaló curt, el cinturó, el jersei,
la samarreta, la camisa, l’abric.

— Les sabates de taló, planes, amb cordons, sense cordons.
— Les sandàlies, les botes (d’aigua), les esportives.
— El pijama, les calces, els sostenidors, els calçotets, la samarreta.
— De màniga curta, llarga, de tires.
— Vermell, vermella; groc, groga; verd, verda; blau, blava; blanc, blanca;

negre, negra; taronja; gris, grisa, marró.
— De cotó, de pana, de llana, texà, texana, de cotó, de niló, de cuiro.

— L’hivern, la primavera, l’estiu, la tardor.
— Fa calor, fred, vent.
— Està núvol, plou, neva.
— Hi ha tempesta.
— Com va vestit? Què porta?
— Porta uns pantalons de color blau, un jersei verd de llana...
— Voldria aquells, aquelles... de l’aparador.
— Quina talla? Quin color? Quin número?
— Gran, mitjana, petita.
— No em queda el seu número, la seva talla.
— S’ho vol emprovar?
— Em ve gros, em ve petit.
— Quants metres en vol?
— A quant va el metre? Quant fa d’ample? Quan fa de llarg?
— Fan rebaixes, 15 % de descompte.
— Té una tara.
— Et queda bé.
— M’agrada molt, no m’agrada gaire.
— És una mica gran, és massa petit.
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DIFERENTS PECES DE ROBA:

Coneixement social i cultural: Hem de recordar que la nostra de manera
de vestir no és universal ni més “normal” que la resta. Pensem que alguns dels
participants poden utilitzar roba molt diferent a la nostra, i d’altres prefereixin
vestir-se com aquí. 

També podem assenyalar les convencions socials a l’hora de vestir, com per
exemple, quan anem a una entrevista de treball, a un casament, etc.



TEMA 2
ON SOM?

Activem vocabulari: Observem les fotografies dels codis i anem demanant el nom
de cada peça de roba, si és per a home, dona o tots dos, i de quin teixit pot ser. Pels
noms de teixits, haurem d’utilitzar exemples pràctics, de la roba que nosaltres matei-
xos portem o relacionant-los amb determinats animals (per exemple, llana i ovella). 
Mostrem els dibuixos de les diferents estacions de l’any i sobre el temps atmosfè-
ric i anem demanat quin tipus de roba podem utilitzar a cadascuna. Els podem
ajudar dient normalment les sandàlies són per... I al revés, podem demanar en
quina estació de l’any solem utilitzar les sandàlies, per exemple.
Per últim, observarem els diferents colors i els demanarem que busquin qui porta
una peça de roba d’un color determinat (la Fàtima porta uns pantalons blaus, i
l’Aziz porta una camisa blava).

Comprensió i expressió: Podem descriure la roba que porta el nostre com-
pany o la nostra companya, com a model perquè els participants, per parelles,
facin el mateix (la Fàtima porta una faldilla blava...). També es poden mostrar
fotografies de revistes perquè cadascú descrigui la roba que porten les perso-
nes que hi apareixen (si podem, presentem fotografies de persones de diferents
cultures, vestits amb robes diferents).

Finalment, els podem demanar quin tipus de roba els agrada, els és més còmo-
de, quins colors i teixits els agraden més, etc. També els podem demanar en qui-
nes ocasions es vesteixen diferent (a les festes, en ocasions importants...) i de
quina manera, etc.

LA COMPRA:

Coneixement social i cultural: Hem de pensar que poden tenir altres cos-
tums a l’hora de comprar la roba. Per exemple, és possible que comprin més
roba a metres que nosaltres per fer-se els propis vestits.

Activem vocabulari: Demanem als participants a on solen anar a comprar
la roba, si s’estimen més comprar teles, si coneixen la seva talla, quin número
de peu calcen, etc.

Comprensió i expressió: Amb el company o la companya podem repre-
sentar diverses situacions de compra i venda de roba.

— Hola, bon dia. Voldria unes sabates per a nen o nena com aquelles de l’aparador?
— Quines, aquestes?
— Sí.
— Quin número?
— El 36.
— En negre o marró?
— M’agraden més les negres.

— Voldria aquell vestit d’allà.
— Quina talla?
— La mitjana.
— En quin color?
— Vermell.
— Se’l vol emprovar?
— Sí, millor.

— A quant va el metre de roba?
— Aquesta de flors?
— Sí.
— A... el metre.
— Quant fa d’ample?
— Dos metres i mig.
— Posi-me’n dos metres.

Després de cada diàleg, els podem demanar què s’ha comprat, quina talla,
quin número, quin problema hi ha hagut, quant ha costat, etc. 
A continuació els podem plantejar, per parelles, una situació de viatge, d’ex-
cursió dels fills, de visita al seu país, de regal a una altra persona... a la qual
hagin de comprar determinades peces de roba, tenint en compte el clima, la
talla, el número de la persona si es tracta d’un regal, etc. Nosaltres farem de
venedors o venedores.

SESSIÓ 13: LA ROBA
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Què volem aconseguir?

— Entendre i poder expressar informació sobre l’estat de
salut en situacions formals (metge/metgessa–pacient)
i informals.

— Conèixer el sistema sanitari i el seu funcionament al
nostre país.

— Compartir informació i reflexionar sobre els hàbits de
cadascú i el funcionament del sistema sanitari als dife-
rents països. 

Sessions:

1. El meu cos

2. Em fa mal...

3. Demanem hora

4. El metge de capçalera

5. La visita

6. Els medicaments

7. Les anàlisis

8. L’especialista

9. L’hospital

10. La farmàcia

11. L’alimentació

12. La planificació familiar

TEMA 3
LA NOSTRA SALUT



TEMA 3
LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 1: EL MEU COS

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre les diferents parts
del cos. 

— Comprendre, demanar i expressar instruccions de moviments i accions.

✑ Què necessitarem?

— Revistes on apareguin fotografies de postures corporals.

✑ Vocabulari i expressions

— El cap, la cara, els ulls, les orelles, la boca, les dents, els llavis, la llengua, el
coll, l’esquena, el pit, la panxa, el cul, la vagina, el penis, els braços, els col-
zes, els canells, les mans, els dits, les cames, els genolls, els turmells, els peus. 

— Per a què serveix? Per a què serveixen?
— Olorar, respirar.
— Veure, mirar.
— Menjar, parlar, beure, besar.
— Girar el cap.
— Doblar el braç.
— Agafar coses.
— Tocar.
— Escoltar.
— Caminar.
— Pensar.

— Fer caca, pipí (pixar, orinar).
— Fer l’amor.
— Una persona que no pot... veure, sentir, parlar, caminar.
— Cec, cega; sord, sorda; mut, muda; invàlid, invàlida. 
— Estirat, estirada (panxa enlaire, panxa a terra); ajupit, ajupida.
— Separats, separades; junts, juntes.
— Al costat, (cap) endarrere, endavant. 
— Aixequem, aixeca.
— Girem, gira.
— Ens toquem, toca.
— Respirem, respira (fort).
— Pel nas, per la boca.
— Movem, mou.
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TEMA 3
LA NOSTRA SALUT

Coneixement social i cultural: Pel que fa als diferents noms que existeixen
pels òrgans sexuals, caldrà explicar que alguns són considerats socialment més
grollers que d’altres, per la qual cosa cal primer veure en quin context podrem
emprar cadascun.

Pel que fa a les funcions sexuals dels òrgans genitals, podrem parlar més con-
cretament en la sessió de sexualitat del tema següent. No obstant, no els hem
de negar la possibilitat de saber les paraules que ens demanin.

Activem vocabulari: A partir del nostre propi cos, anem demanant com es
diu cada part i per a què serveix (acompanyem amb gestos les noves paraules
que sorgeixin, com olorar, respirar, veure, mirar, tocar, escoltar, parlar, menjar,
beure, aixecar, pensar, fer caca, fer pipí, orinar...). 

A continuació, nosaltres diem diferents parts del cos, perquè ells i elles les assenya-
lin al propi cos. També podem anomenar les diferents funcions (olorar, respirar,
mirar, tocar...) perquè anomenin l’òrgan corresponent (els ulls, les orelles, la boca...).

Finalment, podem introduir les paraules que serveixen per a descriure determi-
nades discapacitats físiques: una persona que no pot veure és una persona
cega; una persona que no pot sentir és una persona sorda... Ens ajudarem dels
gestos i de la interpretació.

Comprensió i expressió: Si hem portat revistes que mostren fotografies de
postures corporals, podem demanar que les descriguin. Per exemple, a partir de
preguntes del tipus: com està? ajupit, estirat panxa enlaire...; com té els braços?
estirats al costat del cos...

Si no tenim fotografies, podem expressar instruccions del tipus estirem i aixe-
quem el braç esquerre, girem el cap a la dreta, aixequem el peu dret, ens
toquem l’esquena amb la mà, respirem fort pel nas, per la boca... A continua-
ció, representem nosaltres mateixos una sèrie d’accions perquè ens diguin què
estem fent. Per exemple, aixequem una cama i demanem, què faig? Aixeques
la cama... També podem demanar que cadascú demani al company o la com-
panya de fer un moviment determinat.

SESSIÓ 1: EL MEU COS
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✒ Com ho farem?

TEMA 3
LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 2: EM FA MAL...

✑ Què aprendrem?

— Comprendre i expressar malestar físic. 
— Comprendre i expressar consells. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 20 (dibuixos de diferents estats físics).
— Termòmetre (de mercuri).

✑ Vocabulari i expressions

— Què et passa? Què tens?
— Què li passa? Què té?
— No em trobo bé; em trobo malament.
— No es troba bé; es troba malament.
— Et trobes milllor? Es troba milllor?
— Em fa mal el pit; em fan mal les cames.
— Li fa mal; li fan mal.
— Em pica; em piquen.
— Li pica; li piquen.
— Em sembla que tinc; em sembla que té...
— Febre, grip, al·lèrgia, mal de cap, mal de panxa, mal d’ossos, tos, mocs

(al pit), el nas tapat, picor, grans, ganes de vomitar, ganes de plorar, (no
tinc) ganes de fer res. 

— Em sembla que estic; em sembla que està...

— Refredat, refredada; tapat, tapada; trist, trista (depressiu, depressiva);
cansat, cansada.

— No puc dormir; no pot dormir.
— Esternudo (molt), esternuda (molt).
— Per què no vas al metge?; hauries d’anar al metge.
— Per què no prens alguna cosa?; hauries de...
— Per què no dorms una mica?; hauries de...

L’expressió hauries de... la podem utilitzar sobretot nosaltres, perquè els i
les participants s’acostumin a sentir-la, però no els obligarem a utilitzar-la si
els resulta massa complexa; en aquest cas, poden utilitzar l’altra més sim-
ple i en estil de pregunta per què no... 

— Què fas quan tens febre? Què fas quan tens mal de cap...? 
— Res; dormo, descanso, prenc ...; vaig al metge.
— Com sabem si tenim febre?
— Tocant, besant el front (estic calent, està calent), posant el termòmetre.
— A on?
— A l’aixella, al cul (recte), a la boca.
— A partir de quants graus és febre?
— A partir de trenta-set graus.
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QUÈ ET PASSA?

Coneixement social i cultural: Pensem que cadascun de nosaltres utilitza-
rem remeis diferents quan patim els mateixos símptomes. Alguns prenen dife-
rents medicaments quan els fa mal el cap, d’altres no prenen res; alguns con-
fien més en els remeis naturals que en els remeis químics, etc. Per tant, més que
intentar obligar a ningú a creure el mateix, es tractaria de compartir i discutir
plegats les diferents opinions sobre el tema.



TEMA 3
LA NOSTRA SALUT

Activem vocabulari: A partir dels dibuixos, dels gestos i de la representació,
diem el nom de les malalties més comunes i els símptomes que les solen acom-
panyar. Per exemple:

— Tinc la grip: tinc mal d’ossos, tinc febre, estic cansat, estic encaparrat, tinc tos...
— Estic refredat: esternudo, tinc mocs, tinc el nas tapat, tinc mal de cap...
— Tinc al·lèrgia: esternudo, tinc picor, tinc grans, estic tapat...
— Tinc mal de panxa (gastritis): tinc un pes a l’estómac, tinc sensació de fàstic,

tinc ganes de vomitar, tinc diarrea...
— Mal de cap (migranya): tinc mal de cap, em molesta el soroll i el llum forts...
— Estic trist (depressió): no tinc ganes de fer res, tinc ganes de plorar, no puc

dormir a les nits...

A continuació, podem representar només els símptomes perquè els participants
diguin que ens passa i què podem tenir, i després al revés, és a dir, els diem que
tenim per exemple un refredat perquè ens diguin quins símptomes podríem tenir.

Comprensió i expressió: Podem representar amb el nostre company o la
nostra companya una situació com la següent:

— Què et passa?
— No em trobo bé. Em fa mal tot, tinc mocs i molta fred...
— Sembla que tens grip. Per què no vas al metge?

Podem fer diverses representacions d’aquest tipus i demanar-los després que té
la persona que es troba malament, què li ha dit el seu amic, etc. 

A continuació, els podem demanar que, per parelles, representin també una
escena similar. Per exemple, els donem un dibuix a cada parella, i un haurà de

representar el que hi ha al dibuix, perquè l’altre li demani què li passa, i li doni
algun consell: anar al metge, ficar-se al llit, prendre alguna cosa, etc. 

Finalment, podem parlar dels remeis que utilitza cadascú quan té determinats
símptomes (què fas quan tens mal de cap?, per exemple; prenc...; em fico al llit;
dormo; res).

EL TERMÒMETRE:

Coneixement social i cultural: Els metges solen recomanar l’ús del
termòmetre digital, tant per comoditat i facilitat, com pel fet que en no dur
mercuri, no contamina tant i és més difícil que provoqui cap accident si es
trenca. Pel que fa a la col·locació del termòmetre, es recomana concreta-
ment que sigui a l’aixella, en comptes de la boca o el recte, perquè també
és menys perillós.

Activem vocabulari: Mostrem el termòmetre i demanem si saben com és
diu, per a què serveix (per saber si tenim febre), com és (l’observem, els
graus, el mercuri), on es posa (a la boca, l’aixella o el recte), com funciona
(el mercuri puja més si la persona està més calenta...), i a partir de quants
graus es pot considerar que una persona té febre (podem demanar, per exem-
ple, trenta-cinc graus és febre?, i trenta-set?; trenta-set i mig és molta febre?, i
quaranta?, etc.).

Comprensió i expressió: Podem representar, per parelles, que un de nosal-
tres no es troba bé i l’altre li posa el termòmetre. Aleshores haurà d’explicar al
“malalt” o a la “malalta” quants graus té (s’ho inventa), si té febre o no, i dema-
nar-li si ha pres alguna cosa. També podem demanar com podem fer baixar la
febre, com ho solen fer ells i elles.

SESSIÓ 2: EM FA MAL...
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✒ Com ho farem?

TEMA 3
LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 3: DEMANEM HORA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre el funcionament del
sistema sanitari. 

— Comprendre, demanar i expressar informació en la demanda de serveis
sanitaris. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 21.1. i 21.2. (fotografies i dibuixos relacionats amb el sistema sanitari).
— Calendari per marcar dates.

✑ Vocabulari i expressions

— El CAP (Centre d’Atenció Primària), la recepció, l’hospital, l’ambulància,
urgències, la targeta sanitària, la targeta d’identificació personal, el
metge o la metgessa de capçalera, el o la pediatre, les proves, les anà-
lisis, l’especialista. 

— Cuiden a les persones malaltes; neixen bebès; operen.
— A on anem?
— Què fem?
— Com demanem dia i hora?
— Vull demanar la targeta sanitària.
— Té el certificat d’empadronament i el NIF o passaport?
— Sí, tingui.
— Ompli aquest full.
— Perdoni, no sé escriure.

— Guardi aquest paper (resguard).
— Porti sempre aquest paper, també a la farmàcia per comprar els medi-

caments.
— Aquest és el seu número d’història; aquest és el seu metge de capçalera.
— Aquest és l’horari del seu metge o de la seva metgessa de capçalera,

pediatre.
— De dilluns a divendres de les... a les ... del matí, de la tarda.
— Pot demanar hora per telèfon; aquí està el telèfon del CAP.
— Digui?
— Quin número d’història té?
— A veure... el dimecres a les quatre, li va bé?
— No pot ser més tard? No pot ser abans?
— No pot ser el dijous?
— Vull demanar visita, hora amb el doctor X.
— Li va bé el dimecres 16  a les set de la tarda?
— Millor els dijous, millor abans, millor més tard...
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LA TARGETA SANITÀRIA:

Coneixement social i cultural: Es tracta de parlar dels diferents serveis
sanitaris que existeixen al nostre país i la forma d’accedir-hi. Aquests serveis
poden ser públics, privats o laborals. Dins de la sanitat pública, és important
remarcar la funció del metge de capçalera, qui coneix el nostre historial clínic,
i al qual hem de visitar per a les malalties més comunes, demanant dia i hora
prèviament. Aquest és l’itinerari més habitual, i només en cas de problemes
greus que no poden esperar, anem a Urgències.



TEMA 3
LA NOSTRA SALUT

Activem vocabulari: A partir dels dibuixos i les fotografies anem demanant
què fem quan estem malalts, a on anem, si al CAP o a l’hospital, per què anem
a l’hospital, quan podem anar a urgències, on és el CAP de Salt, quin és l’ho-
rari d’atenció al públic, què és la targeta sanitària, com la fem, per a què ser-
veix, etc. [al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
representem una situació en la qual es demana la targeta sanitària. El diàleg
pot ser com el següent:

— Bon dia. Voldria demanar la targeta sanitària.
— Té el certificat d’empadronament i el NIF o passaport?
— Sí. Tingui.
— Molt bé. Ompli aquest full.
— Perdoni, no sé escriure. 
— D’acord (la persona el pot ajudar a omplir les dades).
— Molt bé, ara guardi aquest paper fins que li arribi la targeta. Trigarà una

mica. Porti sempre aquest paper quan vagi al metge i a la farmàcia. 
— D’acord.
— I aquesta és la seva targeta d’identificació personal. El seu metge és el doc-

tor Ferran, i visita de dilluns a divendres de tres a cinc de la tarda (assen-
yalant-ho a la targeta). 

Podem demanar als participants quins són els papers necessaris per demanar
la targeta sanitària, què s’ha de fer, què és la targeta d’identificació personal,
què és el metge o la metgessa de capçalera, etc. 

A continuació, cada participant pot representar el rol de persona que demana
per primer cop la targeta sanitària, i nosaltres fem el paper de personal admi-
nistratiu [recordem que quan els demanem el nom i els cognoms propis, podem
repassar l’activitat de lletrejar-los].

Finalment, els podem demanar si existeix també algun tipus de document per fer
ús dels serveis sanitaris als seus països d’origen o com funcionen.

DEMANEM HORA:

Activem vocabulari: A partir de la fotografia de la recepció del CAP, dema-
nem què fem quan ens trobem malament? Mirem de comprovar si reconeixen la
zona de recepció del CAP de Salt a partir de la fotografia, que s’hi fa allà, si
han anat mai a demanar hora, com ho han fet, com funciona, etc.

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
representem diverses situacions en les quals es demana dia i hora perquè ens
visiti el metge. Els diàlegs poden ser com els següents:

PER TELÈFON:
— Digui?
— Vull demanar hora pel doctor Mateu.
— Quin número d’historial?
— 4021.
— Uhmm... Fàtima Lamkadmi?
— Sí.
— A veure... el dimecres dia 16 a les 4 h i 10 min, li va bé?
— No pot ser més tard? 

EN PERSONA:
— Vull demanar hora pel doctor Mateu (li dóna la targeta).
— A veure... el dimecres dia 16, a les 4 h i 10 min, li va bé?

Podem demanar als participants què s’ha demanat, a quina hora li han dit, si
hi ha calgut canviar el dia o l’hora, etc. Els podem demanar que marquin la
data al calendari, i que apuntin l’hora en un paper, per exemple. A continua-
ció, nosaltres podem fer de personal administratiu, i ells i elles ens hauran de
demanar el dia i l’hora.

Finalment, els podem demanar si als seus països d’origen han de demanar el
dia i l’hora prèviament o com funciona la demanda de visita.

SESSIÓ 3: DEMANEM HORA
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre i expressar informació sobre la pròpia salut i hàbits en una
situació metge/metgessa–pacient. 

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre la freqüència i la
quantitat. 

✑ Què necessitarem?

— Codis 21.1. i 21.2. (fotografies i dibuixos relacionats 
amb el sistema sanitari).

✑ Vocabulari i expressions

— La targeta sanitària, la targeta d’identificació personal, el metge o la
metgessa de capçalera, la visita, la història clínica, l’alçada, el pes, la
pressió (alta, baixa).

— Ha tingut malalties importants?
— L’han operat alguna vegada?
— De què?
— Algun familiar ha tingut problemes de cor?
— Té al·lèrgia a algun producte o aliment?
— Fuma?
— Pren alcohol?
— Pren algun medicament?
— Des de quan?
— Des dels vint anys...

— Quant?
— Molt, força, poc, molt poc.
— Mai, a vegades, sempre.
— El o la pediatre, el carnet de salut.
— Marquen les vacunes; controlen...
— Per tenir defenses contra algunes malalties.
— Quants cops, quantes vegades?
— Dos cops, cada dos mesos, a partir dels catorze anys, només als vuit mesos.
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Coneixement social i cultural: El metge de capçalera, o el pediatre és qui dis-
posa de la història clínica de cada pacient i qui pot controlar millor la seva salut. 

La història clínica conté informació necessària prèvia a qualsevol tipus de trac-
tament o intervenció. Per exemple, informació sobre les al·lèrgies a determinats
medicaments, si s’és fumador o es consum alcohol, els hàbits sanitaris, les malal-
ties que ha patit la persona o els seus familiars, etc. [al material complementari
d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Els nens i les nenes tenen el seu carnet de salut, on s’apunten les dades del seu
creixement i les vacunes que se’ls posaran. S’ha de portar sempre que es por-
ten al metge, i és un document que demanen també per a la preinscripció a la
llar d’infants i a l’escola. Les vacunes es posen per evitar algunes malalties. Als
infants se’ls en posa diverses, la majoria punxades, excepte la de la poliomielitis,
que es dóna per la boca. La vacuna del tètanus és una de les poques que cal tor-
nar a posar cada deu anys.

Els metges d’aquí recomanen que els infants hagin rebut les vacunes que els corres-
ponen segons la seva edat. Per als que arriben ja grans al nostre país, existeixen cer-
tes pautes accelerades per subministrar-los aquestes vacunes [al material comple-
mentari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Activem vocabulari: Mostrem les targetes i expliquem que amb elles ens
atorguen un metge. Podem demanar qui és el metge de capçalera, qui és el
pediatre, si és important o no que sempre ens visiti ell o ella, i per què, etc. 

Podem demanar també si saben què és el carnet de salut, quines persones
el tenen (els infants, a més de la seva targeta sanitària), per a què serveix

(per controlar el pes, el creixement, per marcar les vacunes, etc.), què són
les vacunes i observar els diferents tipus que s’han de posar aquí i cada
quant de temps. 

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
podem representar una situació en què un és el metge i l’altre, una persona que
el visita per primer cop. El metge ha d’omplir la història clínica de la persona i
li demana dades com les següents:

— Nom:
— Edat:
— Alçada:
— Pes:
— Ha tingut alguna malaltia important?
— L’han operat o operada alguna vegada? De què?
— Pren alcohol? Quant? Des de quan?
— Fuma? Quants cigarrets al dia?
— Fa exercici habitualment?
— Pren algun tipus de medicament? Quin?
— Com sol tenir la tensió, baixa o alta?
— Té al·lèrgia a alguna cosa?
— Algun familiar ha tingut problemes de cor? Quants?
— ...

A continuació, els participants faran de pacients i nosaltres dels seus metges
de capçalera. Recordem-los que poden respondre el que vulguin, i que no
necessàriament ha de ser la veritat. L’important és que comprenguin les pre-
guntes i sàpiguen respondre-les.

SESSIÓ 4: EL METGE DE CAPÇALERA
73

✒ Com ho farem?



TEMA 3
LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 5: LA VISITA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre i expressar informació sobre l’estat físic en una situació
metge/metgessa–pacient. 

— Comprendre les instruccions i prescripcions del metge durant la visita.

✑ Què necessitarem?

— Codi 20 (dibuixos de diferents estats físics).

— Què li passa?
— Em fa mal l’estómac, el queixal,

aquesta cama, aquí...
— Tinc vòmits, tos, diarrea.
— No tinc son; no tinc gana.
— Vaig restret.
— Estic cansat, cansada; estic trist,

trista.
— Ploro molt.
— Esternudo...  

Instruccions durant la visita:
— Tregui’s la camisa; descordi’s el

pantaló; despulli’s de cintura
cap amunt, cap a baix; ajegui’s

en aquest llit; respiri (fort); no
respiri; estossegui...

Preguntes:
— On li fa mal, aquí o més amunt?
— Li fa mal quan pressiono?

Afluixo? Respira fort?
— Des de quan li fa mal?
— Des d’ahir, des d’aquest matí,

des de dilluns.
— Li ha passat altres vegades?
— Ha pres alguna cosa?       
... Refredat:
— Té tos?
— Li fa mal el coll?
— Li pica quan estossega?

— Esternuda molt?
— Té mocs?
— Ha tingut febre? Quanta?
... Ronyons:
— Quantes vegades orina?
— Li fa mal?
— Quin color té l’orina? (fosc, clar).
... Vòmits:
— Vomita sang?
— Es negra, fosca?
— Vomita bilis?
— Quan vomita, després o abans

de menjar?
— Què ha menjat?
... Diarrea:
— Quantes vegades fa caca?
— Li fa mal la panxa quan fa caca?
— És clara o fosca?
— És molt líquida?
— Què ha menjat?
... Restrenyiment:
— Des de quan no fa caca?
— Li fa mal la panxa, el ventre?
— Què ha menjat darrerament?
— Ha menjat fruita o verdura?
... Mareig:
— Quan es mareja? 
— Al matí?; a la nit?; quan s’aixe-

ca?; quan mira cap avall?
— Abans o després de menjar?
— Vomita?

... No tenir gana:
— Des de quan no té gana?
— Què ha menjat darrerament?
— Ha menjat fruita? Ha menjat ver-

dura?
— Què (no) li agrada menjar?
... Estar cansat:
— No té ganes de fer res?
— Li fan mal les articulacions?
— Fa gaire d’esforç físic? De què

treballa?
— Dorm bé?
— Quantes hores dorm?
— Descansa bé quan dorm?
... Estar trist:
— Té problemes familiars, econòmics,

amb els fills i/o les filles?
— Té feina?
— Quant temps fa que està aquí?
— Plora molt?
— Està cansat?

Instruccions per a després 
de la visita:
— Té la grip; està una mica refredat...
— No surti; estigui’s al llit dos o

tres dies; descansi; prengui’s
aquest medicament.

Control de la comprensió:
— Perdoni, què significa...?
— Pot repetir, si us plau?
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Coneixement social i cultural: Es tractaria de recordar la sessió 2 (Em fa
mal...), però aquest cop, qui demana no és un amic, sinó el metge: Què li
passa? Em fa mal l’estómac... Per tant, podem incloure parts del cos una mica
més concretes, com ara els queixals, l’estómac o els ronyons. Ara bé, només
aquells que puguin ser més habituals a les converses quotidianes o a la visita al
metge. No cal ensenyar, doncs, noms més específics com ara fetge, per exem-
ple, ja que no tothom quan va al metge sap anomenar concretament el que li fa
mal. No diem per exemple, em fa mal el pàncrees. En aquest sentit, és útil uti-
litzar paraules com les següents: aquí, més amunt, més avall, més a l’esquerra,
més a la dreta, al mig, tot...

Activem vocabulari: A partir dels dibuixos del codi i dels gestos, podem
anar recordant i introduint noves parts dels cos amb frases no em trobo bé, em
fa mal aquest braç, aquesta cama, aquest dit, aquest peu, els ronyons... I par-
lar de símptomes com ara tinc tos, tinc diarrea, tinc vòmits, tinc molta son, no
tinc gana..., estic cansat, estic trist o trista..., vaig restre o restreta, esternudo
molt, em marejo, ploro molt...

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
representem diverses situacions entre metge i pacient amb diàlegs com els
següents [al quadre de vocabulari i expressions, podem trobar les preguntes que
podem fer segons els símptomes que presenti el pacient]:

— Bon dia.
— Bon dia. Segui. Què li passa?
— Em fa mal...
— Descordi’s el pantaló; jegui’s en aquest llit (ens ajudarem molt dels gestos).
— Des de quan li fa mal?
— Des d’ahir...
— Li ha passat altres vegades?
— ...
— Ha pres alguna cosa?
— ...
— Té una mica de... però no és greu (molt important).
— Perdoni, què significa...

Després d’interpretar cada diàleg, podem demanar què tenia el pacient, què li
ha fet el metge (li ha dit que es despulli..., li ha tocat la panxa...), des de quan
li feia mal, si ha pres alguna cosa, etc.

A continuació, podem repartir un dibuix o un tros de paper a cada participant
on els especifiquem què els fa mal (per exemple, el dibuix de mal de cap, o bé
un paperet on escriurem mal de cap per a aquells que sàpiguen llegir). 

Nosaltres farem preguntes del tipus des de quan li fa mal, ha pres alguna cosa,
li fa mal si pressiono, etc., donant instruccions com respiri fort, estossegui, segui
aquí, i prescripcions del tipus no surti, estigui’s al llit dos o tres dies, prengui’s
aquest medicament, etc.

SESSIÓ 5: LA VISITA
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar instruccions sobre la presa de medi-
caments.

— Comprendre, demanar i expressar informació en la demanda de serveis
sanitaris.

✑ Què necessitarem?

— Codi 22 (fotografies de diferents tipus de medicaments).
— Medicaments que tinguem a casa (xarops, suspensions, píndoles o pas-

tilles, gotes, pomades, sobres, supositoris, òvuls, inhaladors, una xerin-
ga per posar injeccions...)

✑ Vocabulari i expressions

— Prengui’s aquests sobres, aquest xarop, aquestes pastilles, píndoles.
— Posi’s aquesta pomada, aquests supositoris, aquests òvuls, aquestes gotes.
— Pot repetir, si us plau?
— Ho pren tres cops al dia, cada tres hores, després dels menjars, àpats,

en dejú.
— A la nit, al matí.
— Durant set dies, fins que s’acabi.
— Una cullerada gran, petita.
— S’ho ha de posar als ulls, a l’oïda, al nas, a l’anus, a la vagina, a la pell. 
— S’ha de posar una injecció per setmana, cada dia.

— Demani hora a recepció. 
— Vull demanar hora per posar-me la injecció. 
— Els caps de setmana és igual?
— No, només és de deu a dotze del matí.
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ELS MEDICAMENTS:

Activem vocabulari: Mostrem una recepta i demanem què és, per a què serveix,
si es pot o no comprar medicaments sense aquest paper (alguns sí, però són més
cars que si els comprem amb recepta; d’altres medicaments no entren amb recepta)
i podem també observar les dades que hi apareixen (nom del malalt, tipus de medi-
cament, quantes vegades al dia o amb quina freqüència, durant quants de dies...) 

A continuació, els podem mostrar els diferents tipus de medicaments (xarops, sus-
pensions, sobres, pomades, pastilles, òvuls, supositoris...) i demanar si saben com
es diuen i com s’han d’utilitzar (per quina via: per la boca, pel nas, pels ulls, per
la pell...) [al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Com a la sessió anterior, podem simular situacions
en les quals els participants hagin de fingir una malaltia i nosaltres farem de met-
ges  i els receptarem diferents medicaments, explicant quin tipus de medicament
és (prengui’s aquests sobres; posi’s aquesta pomada), com s’ha de prendre o
usar (en un got amb una mica d’aigua; a la pell...) quantes vegades al dia, si
abans o després dels menjars i durant quants de dies. 

És important que puguin utilitzar frases com pot repetir, si us plau?, per exem-
ple, per assegurar-se la comprensió de les instruccions que els donem. Després
de cada representació, podem demanar a la resta dels participants quin tipus
de medicament s’ha receptat, com s’ha de prendre, quantes vegades al dia, etc.

Després, nosaltres els podem llegir les instruccions (posologia) que apareixen a
cada medicament dels que hàgim dut i demanar-los cada quant de temps se’ls
podrien prendre, quants cops al dia, a quines hores ho farien, etc.

Finalment, podem establir la conversa sobre els medicaments demanant-nos si
ens sembla que funcionen, o bé que abusem massa dels medicaments, si ens
agrada o no prendre’n, si preferim altres remeis, etc.

LES INJECCIONS:

Activem vocabulari: Mostrem una xeringa i demanem per a què serveix (per
posar injeccions), si se n’han hagut de posar mai i per què, a on hem d’anar per-
què ens les punxin, si hem de demanar o no hora prèviament, si els caps de set-
mana és igual, etc. [al material complementari d’aquest sessió hi trobarem infor-
mació].

Comprensió i expressió: Representem amb el nostre company o la nostra
companya una situació en la qual el metge ens diu que ens hem de posar una
injecció. El diàleg pot ser com el següent:

— S’ha de posar una injecció per setmana, cada dia...
— Demani hora a recepció.
— (Fent veure que anem a recepció) Vull demanar hora per posar-me la injecció.
— El cap de setmana és igual?
— Només de les deu a les dotze del matí.
— Gràcies. Adéu.

Després de representar cada diàleg, podem demanar als participants què li ha
dit el metge, quantes injeccions s’ha de posar i amb quina freqüència, etc.

A continuació, els podem donar un paper a on haguem escrit quants cops s’han de
punxar perquè demanin hora a recepció. Nosaltres farem de personal administratiu.

SESSIÓ 6: ELS MEDICAMENTS
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar instruccions per després de la visita.
— Comprendre, demanar i expressar informació en la demanda de serveis

sanitaris. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 23 (fotografies i dibuixos relacionats amb les proves i les anàlisis).

✑ Vocabulari i expressions

— S’ha de fer una anàlisi de sang, d’orina, de femta (caca).
— S’ha de fer una radiografia.

Una altra prova pot ser la glucèmia (control del nivell de glucosa a la sang),
però mirarem d’introduir només les més habituals.
— Truqui per demanar hora.
— Demani hora a l’entrada.
— Ha d’anar a... les ... (hora) en dejú.
— Ha de fer pipí, caca en aquest pot.
— Ha de comprar el pot a la farmàcia.
— Ha de ser el primer pipí del matí.
— No ha de ser el primer pipí del dia.
— L’ha de portar a... de vuit a deu del matí.
— On haig d’anar?
— Ha d’anar al CAP Güell; ha de demanar hora...

— Vull demanar hora per fer una anàlisi de sang.
— Vull demanar hora per fer-me una radiografia.
— Em donaran el resultat a mi.
— Li donaran el resultat a vostè i me l’haurà de portar aquí.
— Ara li faran una prova, una radiografia (urgent).
— Torni a portar-me-la; me l’ha de portar aquí.
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Activem vocabulari: Observem les fotografies i els dibuixos del codi i dema-
nem si saben com es diuen els llocs que hi apareixen, els objectes, els papers,
per a què serveixen, etc. Demanem també si saben a on es fan les diferents pro-
ves, si al CAP de Salt, al Güell o als hospitals [al material complementari d’a-
questa sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem representar diverses situacions en les quals el metge demana al o la pacient
de fer-se alguna anàlisi o prova. Les instruccions poden ser com les següents:

— S’ha de fer una anàlisi de sang.
— On tinc que anar?
— Aquí mateix, demani hora a recepció (per a l’anàlisi de sang).
— Ha d’anar en dejú (anàlisi de sang).
— Em donaran el resultat a mi. Torni d’aquí quinze dies. Demani hora a recepció.

Després de cada diàleg, podem demanar quina anàlisi o prova s’ha de fer el
pacient, a on ha d’anar, a quina hora, si ha de demanar hora prèviament, com
ho ha de fer, etc.

A continuació, els participants poden fer de pacients i nosaltres de metges. Els
demanarem que es facin una anàlisi o una prova. En el cas que hagin de dema-
nar hora, farem de personal administratiu, i si no l’han de demanar, els podrem
dir que assenyalin a les fotografies on aniran, a quina hora, com (en dejú, per
exemple, etc.).

SESSIÓ 7: LES ANÀLISIS
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TEMA 3
LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 8: L’ESPECIALISTA

✑ Què aprendrem?
— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació metge/

metgessa especialista–pacient.

✑ Què necessitarem?

— Codis 21.1 i 21.2. (fotografies i dibuixos relacionats amb el sistema sanitari).
— Codi 23 (fotografies i dibuixos relacionats amb les proves i les anàlisis).

✑ Vocabulari i expressions

— Has, ha d’anar a...
— El ginecòleg, la ginecòloga; el/la dentista, l’oculista; el metge, la met-

gessa de... la pell, els ossos...
— Has de demanar hora al CAP de Salt, al CAP Güell.

Al ginecòleg o a la ginecòloga:
— Està, estic embarassada.
— Quan va ser la darrera regla?
— Quants fills ha tingut?
— Tot va anar bé?
— Ha tingut algun avortament?
— Ha tingut alguna malaltia?
— Li prenc la pressió, el pes.
— Aquest és el seu carnet d’embarassada.
— S’ha de fer una anàlisi d’orina del primer pipí del matí.
— S’ha de fer una ecografia; begui molta aigua abans.

— Ha de demanar hora a...
— Torni d’aquí a... dies.

Al dentista:
— Què li passa?
— Em fa mal un queixal, per aquí.
— Des de quan li fa mal?
— Ha pres alguna cosa, calmants?
— Jegui aquí; obri la boca; digui si li fa mal quan pico.
— Està molt corcat; està una mica corcat.
— És millor treure’l, matar el nervi i empastar.
— Ha d’anar a un altre dentista; jo només puc treure peces.
— No li puc treure ara; primer ha de baixar la inflamació.
— Prengui’s aquestes pastilles cada... hores... durant... dies.
— Demani hora a recepció per d’aquí a... dies.
— És important rentar-se les dents.
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Coneixement social i cultural: No cal dir el nom tècnic de tots els especialis-
tes, sinó només dels més habituals (ginecòleg, oculista, dentista...). Per anomenar-
ne d’altres més concrets, com ara el traumatòleg (ossos, músculs i articulacions), o
el dermatòleg (la pell), podem utilitzar i l’expressió el metge o la metgessa de la
pell, dels ossos, de...
En aquesta sessió, es proposen només activitats relacionades amb dos tipus d’espe-
cialistes, el ginecòleg, i el dentista, que en alguns CAP hi són i ens poden visitar.
En el cas dels grups on majoritàriament hi hagi homes, malgrat que no fem les
activitats de diàleg entre ginecòleg/ginecòloga– dona, sí pot ser interessant
descriure l’itinerari de les dones embarassades dins de la salut pública, el tipus
de proves, etc. I en el cas dels grups que siguin majoritàriament dones, igual-
ment podem fer les activitats proposades pel que fa al tema del dentista.
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LA NOSTRA SALUT

EL GINECÒLEG O LA GINECÒLOGA:

Activem vocabulari: Demanem als participants si saben què han de fer les
dones quan creuen que estan embarassades, a quin metge han d’anar primer (al
seu metge de capçalera), on l’enviarà (al ginecòleg), quin document o paper li
donaran (un carnet d’embarassada), per a què (per portar el control del seu
embaràs, les proves, els canvis, etc.) i quan l’hauran de portar (a totes les visites
i al part) [al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem simular un diàleg entre una dona embarassada i el ginecòleg. Les pre-
guntes poden ser com les següents:

— Com es troba?
— Quan va ser la darrera regla?
— Quants fills ha tingut?
— Tot va anar bé?
— Ha tingut algun avortament?
— Ha tingut alguna malaltia?
— Pren algun medicament?
— Bé, ara li prenc la pressió... i el pes...
— Ha d’anar a fer-se una anàlisi de sang, una d’orina i una ecografia.
— Què significa?
— Una prova per veure com està el nen o la nena dins la panxa.
— A on haig de fer-me la prova?
— Ha de demanar hora al CAP Güell; pot trucar-hi per telèfon.
— És important que hagi begut molta aigua abans de fer la prova; no cal que

hi vagi en dejú.
— Quan surti, demani hora a recepció per a l’anàlisi de sang i per tornar-me a

visitar d’aquí a tres setmanes. Li marco aquí al seu carnet. Ha de portar l’anà-
lisi d’orina al CAP Güell. Demani també hora a recepció.

Podem anar demanant cada vegada què ha de fer la dona, quines proves, com,
etc. A continuació, les participants poden fer de pacients i nosaltres de metges.

Finalment, els podem demanar si han tingut fills a Catalunya, com va anar i quin
va ser l’itinerari (quins metges, quines proves, etc.), i si es van sentir bé o no. Poden
expressar també les seves experiències als seus països d’origen, si les han tingudes.

DENTISTA:

Activem vocabulari: Demanem si saben qui és el dentista, quina és la seva
funció, si n’hi ha o no al CAP de Salt, què pot fer (només treure peces), etc. [al
material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Podem representar amb el nostre company o la nos-
tra companya un diàleg entre dentista i pacient. El diàleg pot ser com el següent:

— Bon dia. Què li passa?
— Em fa molt mal un queixal, per aquí.
— Des de quan li fa mal?
— Des de fa una setmana.
— Ha pres alguna cosa?
— Calmants, però ja no em fan res.
— Quins calmants?

Podem demanar als i les participants què ha dit el dentista, quin consell li ha
donat, què ha de prendre, amb quina freqüència, quants dies, quan ha de tor-
nar a demanar hora, etc.
Després, els participants poden fer de pacients i nosaltres de dentistes, només indi-
cant què tenen (sense necessitat de representar l’exploració), què poden fer, què
han de prendre i si han de demanar hora. Cada participant pot explicar a la resta
dels companys el que li ha dit el dentista i allò què ha de fer. També podem repre-
sentar la demanda de dia i hora, nosaltres fent de personal administratiu. 

Finalment, podem establir la conversa sobre les experiències que ha tingut
cadascú amb els dentistes, si creiem que és important o no visitar-los de tant en
tant, per què, com podem prevenir nosaltres mateixos les càries i els problemes
dentals, si és bo o no treure massa peces, etc.

SESSIÓ 8: L’ESPECIALISTA
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LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 9: L’HOSPITAL

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació de visita a
l’hospital.

✑ Què necessitarem?

— Codis 21.1. i 21.2. (fotografies i dibuixos relacionats amb el sistema
sanitari).

— Codi 24 (dibuixos relacionats amb els accidents).

✑ Vocabulari i expressions

— Les operacions, els naixements, els accidents (de trànsit, a casa).
— Pot tenir un accident; el poden atropellar; es pot cremar; es pot enram-

par; pot caure; es pot intoxicar...
— Em vaig, es va... cremar, enrampar, intoxicar...
— Vaig, va tenir un accident de cotxe.
— Em van, el van atropellar.
— S’han de posar els productes de neteja, medicaments en armaris alts, els

mànecs de les paelles cap endins.
— S’ha de vigilar els nens al carrer.
— S’han de protegir les estufes, els endolls...
— L’hospital, els infermers, les infermeres, els metges, les metgesses, la

recepció. 
— Quin és l’horari de visites?

— És de... a ... de la tarda.
— Només hi pot haver tres persones.
— Venim, vinc a visitar a...
— A quina habitació està?
— No ho sabem; no ho sé.
— Ha ingressat ahir al vespre; ha ingressat aquest matí...
— Ha tingut una nena; ha tingut un accident...
— Em pot repetir el cognom?
— Està a la planta 6; està a la planta de maternitat.
— És l’habitació 615, llit A.
— Tingui el passi.
— Ara hi ha tres persones; quan baixi algú, vostè pot pujar.
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Activem vocabulari: A partir dels dibuixos, els podem demanar què pot pas-
sar (es pot cremar, pot caure, el poden atropellar...) i què es pot fer per evitar-
los (s’han de protegir les estufes i els endolls, posar els mànecs de les paelles
cap endins, els medicaments i els productes tòxics en armaris alts, etc.). També
els podem demanar si ells o els seus familiars han tingut mai un accident, què
va passar, què van fer, etc.

Observant les fotografies dels hospitals, podem demanar per què hi anem (per
visitar a algú que ha estat operat/operada, que ha tingut un bebè... o d’urgèn-
cies per un accident), si han anat mai a visitar a algú, com és l’hospital (dife-
rents plantes, a cada planta moltes habitacions, normalment per a dues perso-
nes, llit A/llit B), i quines normes s’han de respectar (hem de fer soroll? per què?
podem anar quan vulguem?; per què?; hi ha un horari de visites: de 9 h a 14
h, només hi pot haver un familiar, i a la tarda hi pot haver fins a tres persones;
però a vegades et poden deixar passar).

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
podem representar un diàleg entre la persona de la recepció-informació de
l’hospital, i algú que ve a visitar un amic o un familiar. El diàleg pot ser com ser
el següent:

— Hola, bon dia, venim a visitar la Fàtima Talhaoui.
— A quina habitació està?
— No ho sabem, ha ingressat aquesta nit perquè ha tingut una nena.
— Ah, així deu estar a la planta 6. Quin cognom ha dit?
— Talhaoui.
— Umm, molt bé, és l’habitació 614, llit A, però ja hi ha dues persones. Només

hi ha un passi. Hi pot pujar un o una i demanar a algú que baixi perquè li
doni el passi.

— D’acord, gràcies.

Podem demanar als participants què ha passat, a qui anaven a visitar a l’hos-
pital, si sabien la planta i l’habitació, què els ha dit la persona de recepció, etc.
A continuació, podem plantejar situacions diferents a diverses parelles de parti-
cipants, com ara que van a visitar algun familiar que han operat, o bé alguna
amiga que ha tingut un fill o una filla, etc. Nosaltres farem de recepcionistes de
l’hospital.

Finalment, es pot establir la conversa a partir de les experiències que cadascú
ha tingut als hospitals, ja sigui aquí, o bé als seus països d’origen, quines
diferències i similituds hi troben, per exemple.

SESSIÓ 9: L’HOSPITAL
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LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 10: LA FARMÀCIA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació de com-
pra–venda de medicaments. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 25 (fotografies i dibuixos relacionats amb la farmàcia, les ferides i
els cops).

✑ Vocabulari i expressions

— La farmàcia (de guàrdia).
— Per comprar els medicaments, per pesar-nos, per comprovar la pressió.
— El farmacèutic, la farmacèutica.
— La recepta.
— La targeta sanitària.
— Què li ha passat?
— M’he cremat; s’ha cremat.
— M’he fet un tall; s’ha fet un tall...
— M’he donat un cop; s’ha donat un cop.
— S’ha de netejar amb aigua i sabó; s’ha de desinfectar; s’ha de tapar.
— Les venes, les tiretes, l’esparadrap, el cotó fluix, l’alcohol, l’aigua oxige-

nada, la mercromina, el iode, les gasses, voldria aquesta recepta.
— Té la targeta sanitària?
— Té alguna cosa per al... mal de cap, de coll, de queixal...

— Per a la tos, baixar la febre, desinfectar ferides, les cremades, els cops.
— S’ho ha de prendre dos cops al dia, abans, després de menjar.
— Se l’ha de posar dos cops al dia...
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Activem vocabulari: Observem les fotografies i els dibuixos i demanem què
anem a fer a la farmàcia (comprar medicaments, pesar-nos, comprovar la pres-
sió...), com es diu el paper que ens dóna el metge per anar a comprar els medi-
caments (la recepta), què haurem de mostrar a més de la recepta (la targeta
sanitària), si sempre haurem de mostrar la targeta sanitària (només quan com-
prem amb recepta), si podem comprar o no sense recepta (només alguns medi-
caments i mai a la farmàcia de guàrdia; hi ha medicaments que no entren amb
recepta de la Seguretat Social), etc. 

També podem parlar de l’horari habitual de les farmàcies i de què podem fer
quan volem comprar un medicament a la nit, com podem saber quina és la
farmàcia de guàrdia, etc. 

Pel que fa als dibuixos, podem demanar què ha passat a cadascú (s’ha fet una
ferida; s’ha fet un tall) i què pot fer, mostrant les tiretes, el cotó fluix, els desin-
fectants... Cal tenir en compte que per desinfectar les ferides podem utilitzar sim-
plement aigua i sabó, o algun desinfectant com alcohol, aigua oxigenada, iode
o mercromina. I quan les ferides sagnen, és bo aixecar la zona, perquè no li
arribi tanta sang i pari de sagnar. 

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
representem diverses situacions de compra a la farmàcia. Els diàlegs poden ser
com els següents:

— Hola, bon dia. Vull aquesta recepta.
— Té la targeta sanitària.
— Tingui.
— Molt bé. Són dos amb seixanta.
— Bon dia, m’he donat un cop a l’espatlla i em fa mal. Té alguna cosa per als

cops?
— Miri, aquesta pomada li anirà bé. Se l’ha de posar a la zona que li fa mal,

tres cops al dia.
— Gràcies.

Després de cada diàleg, els podem demanar què volia la persona, què li ha
demanat el farmacèutic o la farmacèutica, quines instruccions li ha donat, etc.
A continuació, podem plantejar a cada participant una situació en la qual hagi
de comprar alguna cosa perquè li fa mal el coll, un queixal, s’ha fet un tall, etc.
Nosaltres farem de farmacèutics.
Finalment, podem demanar si solen comprar o no medicaments sense recepta,
si creuen que és convenient fer-ho i per què. Es tractaria de parlar sobre l’auto-
medicació i exposar i compartir les nostres opinions.

SESSIÓ 10: LA FARMÀCIA
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LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 11: L’ALIMENTACIÓ

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre els hàbits alimentaris.

✑ Què necessitarem?

— Codi 26 (fotografies de l’agrupació dels aliments).

✑ Vocabulari i expressions

— La carn, el peix, els ous (les proteïnes).
— La pasta, l’arròs, el cuscús, el pa (els hidrats de carboni).
— La fruita, la verdura (les vitamines i la fibra).
— Els llegums (la fibra, les proteïnes, els hidrats de carboni, els minerals i

les vitamines).
— L’oli, la mantega, els fruits secs (els greixos).
— Donen energia (hidrats de carboni i greixos).
— Formen el cos (les proteïnes).
— Protegeixen contra les malalties (vitamines i minerals).
— La pastisseria industrial, les patates fregides, les begudes dolces.
— És bo per a la salut; no és bo per a la salut.
— Menjar cada dia...
— Menjar un, dos cops per dia, setmana...
— Menjar fora d’hores.
— El café, el te, el tabac, l’alcohol, la marihuana, l’haixix, la cocaïna, l’he-

roïna, les drogues químiques.

— Són drogues legals, il·legals (es pot, no es pot).
— Hi ha centre de rehabilitació.
— Quants cops menges al dia?
— A quines hores?
— Què menges normalment?
— Menges sol? Amb qui menges?
— En quant de temps menges?
— Menges de tot?
— Menges alguna cosa bullida? Menges alguna cosa a la planxa?
— Menges gaires dolços? Menges gaires fregits?
— Poses molta sal al menjar?
— Mai, sempre, a vegades, molt poc.
— T’agrada la carn, el peix, la llet...?
— Quants cops per setmana, dia, mes, en menges...?
— Un cop per setmana, tots els dies, mai.
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Coneixement social i cultural: En aquesta sessió no pretenem que ningú
canviï els seus hàbits alimentaris ni els seus costums en la manera de preparar
els aliments. Es tracta simplement de compartir informació sobre el que és habi-
tualment recomanable, sobretot pel que fa als nens i les nenes en edat de crei-
xement, i reflexionar si hi estem d’acord o no, si els nostres costums són o no
gaire diferents, si creiem que abusem de determinats productes o determinades
substàncies, etc. Cal que respectem sobretot els hàbits alimentaris de cadascú.

Pel que fa a les drogues, cada cultura té les seves pròpies opinions sobre el que
es pot o no considerar droga, i sobre el seu consum o acceptació social. Per
exemple, a molts dels participants de religió musulmana, els pot sorprendre els
nostres hàbits diaris pel que fa a l’alcohol o al tabac. 

Es tractaria de poder compartir informació sobre el que es consideren drogues
legals i il·legals als diferents països, i quin tractament es fa.

Activem vocabulari: Mostrem les fotografies dels diferents tipus d’aliments i
demanem si els agraden o no, si en mengen, quants cops per dia o per setma-
na, si saben que ens aporten (vitamines, força...), etc. [en trobarem més infor-
mació al material complementari d’aquesta sessió].

Podem demanar quins productes consideren que són drogues. Els podem expli-
car que al nostre país la marihuana, l’haixix, la cocaïna, l’heroïna, les drogues
químiques, etc. no són drogues legals i que la seva venda pot ser castigada amb
multes o amb presó. Per a les persones que consumeixen certes drogues, els ser-
veis de salut o de serveis socials tenen centres d’assistència per intentar ajudar-
les a deixar de prendre’n.

Comprensió i expressió: Els podem plantejar una comparació entre les
quantitats que es recomanen habitualment de cada aliment, i el que nosaltres
solem menjar. Per això, podem anar dient les següents frases, perquè ells i elles
expressin el seu acord o desacord, i la quantitat que solen menjar:

CADA DIA:
— Tres racions de llet o derivats.
— Dues peces de fruita o una de fruita i una de vegetals crus ben rentats.
— Una o dues racions de peix o de carn o d’ous.
— Oli o greix vegetal que no sigui de coco ni de palma, per amanir la verdura

i les amanides, i per cuinar (per exemple, oli d’oliva, de gira-sol, de cacauet).
— Una o dues racions de verdura (col, bleda, bròquil, carbassó, tomàquet...).
— Una ració de farina a cada menjar (pa, arròs, pasta, sèmola/cuscús...).

CADA SETMANA:
— Dues o tres vegades, llegums (cigrons, mongetes, llenties, soja...)
Se’ls pot demanar quins productes consumien als seus països d’origen que ara no
poden comprar aquí, i reflexionar entre tots per quins els podríem substituir.

A continuació, els podem proposar que facin una entrevista al company o a la
companya sobre els seus costums a l’hora de menjar, demanant per exemple
què li agrada menjar i què no li agrada, quants menjars fa al dia, on menja i
amb qui, en quant de temps i què menja normalment, per explicar-ho a la resta
del grup (a la Fàtima li agrada menjar verdura, i no li agrada la carn, menja
tres cops al dia...).

Finalment, els podem demanar quines drogues són legals o il·legals als seus països
d’origen, quina visió les persones en tenen del consum, i quin tractament es fa.

SESSIÓ 11: L’ALIMENTACIÓ
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LA NOSTRA SALUTSESSIÓ 12: PLANIFICACIÓ FAMILIAR

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre els mètodes anti-
conceptius i contra les malalties de transmissió sexual. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 27 (dibuixos i fotografies relacionats amb la planificació familiar i
els mètodes anticonceptius).

✑ Vocabulari i expressions

— Utilitzo mètodes anticonceptius; no utilitzo mètodes anticonceptius.
— El preservatiu, la píndola, el DIU, els espermicides.
— Es pot fer l’esterilització definitiva.
— Es més segur; és menys segur.
— Protegeix contra l’embaràs, les malalties de transmissió sexual, la sida,

l’hepatitis...; es pren...; es posa...
— Abans de mantenir relacions sexuals, abans de fer l’amor.
— Cada dia.
— Hi ha centres de planificació familiar.
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Coneixement social i cultural: El tema pot inhibir a alguns dels participants
d’intervenir-hi. Mirarem de tractar-lo amb molt de tacte, i amb un to més aviat
informatiu perquè ningú es senti interrogat en la seva intimitat. Cal que tinguem
en compte que molts dels participants ja coneixen els diferents mètodes i els
poden utilitzar. Per tant, es tractaria sobretot de saber com es diuen en català i
de poder comprendre i expressar informació sobre el tema, compartint les nos-
tres opinions.

Activem vocabulari: Mostrem les fotografies dels diferents mètodes anticon-
ceptius i demanem què són, com es diuen, per a què serveixen (no tenir fills, pre-
venir malalties de transmissió sexual), qui els utilitza (l’home o la dona), com es
prenen o es posen (via oral, als genitals...), si són més o menys segurs, si és neces-
sari o no utilitzar-los, on ens podem informar (centres de planificació familiar), etc.
[al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: En aquesta sessió, segons quina hagi estat la res-
posta dels participants (si se n’ha parlat obertament, si el tema ha resultat inte-
ressant, etc.), es pot establir la conversa sobre l’aspecte que més els hagi inte-
ressat o cridat l’atenció. Que cadascú exposi la seva opinió o expliqui expe-
riències conegudes sobre el tema. 

També els podem demanar, per exemple, quins mètodes anticonceptius es solen
utilitzar als seus països d’origen, si són socialment acceptats o no, si existeixen
greus problemes amb les malalties de transmissió sexual, etc.

SESSIÓ 12: PLANIFICACIÓ FAMILIAR
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Què volem aconseguir?

— Entendre i poder expressar informació en la recerca i
la demanda de treball, en la negociació de les condi-
cions laborals i en els requisits i documents necessaris
per a aconseguir els diferents permisos.

— Conèixer el mercat laboral i el seu funcionament.

— Conèixer els drets i deures com a treballadors i treba-
lladores.

— Compartir informació i reflexionar sobre les experièn-
cies laborals de cadascú.

— Reflexionar sobre la injustícia de determinades pràcti-
ques laborals i sobre les dificultats que imposa la Llei
d’Estrangeria a les persones immigrades.

Sessions:

1. De què treballes?

2. Les eines

3. A quina hora plegues?

4. El permís de treball

5. Busquem feina

6. El contracte

7. Explicacions a la feina

8. La Seguretat Social

9. La baixa laboral

10. L’atur

TEMA 4
TREBALLEM



TEMA 4
TREBALLEMSESSIÓ 1: DE QUÈ TREBALLES?

✑ Què aprendrem?
— Comprendre, demanar i expressar informació sobre la feina que desen-

volupa cadascú. 
— Comprendre, demanar i expressar descripcions d’accions a una feina.

✑ Què necessitarem?

— Codis 28.1. i 28.2. (dibuixos de diferents feines).

✑ Vocabulari i expressions

— Pagès, pagesa; jardiner, jardinera; pescador, pescadora; paleta; mano-
bre; arquitecte, arquitecta; mecànic, mecànica; lampista; fuster, fustera;
neteja; escombriaire; cuiner, cuinera; carter, cartera; repartidor, reparti-
dora; perruquer, perruquera; venedor, venedora; caixer, caixera; bom-
ber, bombera; conductor, conductora; secretari, secretària.

— Treballes? Has treballat?
— Estic a l’atur; no he treballat mai.
— De què treballes? De què has treballat?
— Treballo... he treballat de...
— On treballes? On has treballat?
— Treballo... he treballat al bosc.
— Construeix o arregla cases; ven fruites; fa mobles; cura les persones;

ensenya; cobra en un supermercat...; treballa la fusta, al camp, en un
banc...
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Coneixement social i cultural: Ens podem centrar sobretot en les feines que
han realitzat o poden interessar els membres del cercle, per tal de no sobreca-
rregar-los amb massa vocabulari.

Activem vocabulari: Demanem la feina que desenvolupa cadascú, o que ha
desenvolupat algun cop a la vida (de què treballes?; de què has treballat?) i
mirem si apareix en algun dibuix del codi. Es podria diferenciar entre sóc fuster
i treballo de fuster, però per no complicar-ho massa podem utilitzar només tre-
ballo de. 

A continuació, cadascú pot explicar mínimament en què consisteix la seva feina
(construir o arreglar cases, vendre aliments, fer mobles o treballar la fusta...).
També podem descriure entre tots les feines que apareixen als dibuixos del codi
i d’altres com professor, metge, etc.

Comprensió i expressió: Nosaltres podem fer de model, demanant al nos-
tre company o la nostra companya si treballa, de què treballa, a on, i en què
consisteix la seva feina (i què fas a la feina?). A continuació, ho demanem a un
dels participants, i aquest o aquesta a un altre fins que es finalitzi la ronda. 

També podem jugar a descriure diferents feines perquè la resta dels participants
endevinin de quina es tracta. Per exemple, persona que treballa la fusta (fuster),
persona que treballa el camp (pagès)... Les definicions es poden complicar més
si en comptes del verb treballar, utilitzem de més concrets, com ara per exem-
ple, llaurar el camp.

SESSIÓ 1: DE QUÈ TREBALLES?
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar horaris de feina. 

✑ Què necessitarem?

— Codis 28.1. i 28.2. (dibuixos de diferents feines).
— Rellotge.
— Calendari.

✑ Vocabulari i expressions

— Quin horari fas? Quin horari t’agradaria fer?
— A quina hora comences? A quina hora plegues?
— Quins dies treballes? Quins dies t’agradaria treballar?
— Treballo... m’agradaria treballar...
— A temps complet, a temps parcial.
— Jornada completa, mitja jornada.
— De dilluns a divendres.
— Començo a les... plego a les...
— Faig horari intensiu; faig horari partit; faig torns
— M’agradaria començar...; m’agradaria plegar...
— Més tard, més aviat.
— (No) treballo els caps de setmana.
— Treballo els dissabtes, però només al matí.
— Treballo de nits.

— No m’agrada; no m’importa treballar els caps de setmana.
— Faig hores extres; faig festa el dilluns; faig vacances a l’agost.
— Tinc un mes de vacances a l’any.
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Coneixement social i cultural: Cada feina té el seu nombre d’hores segons
el tipus de contracte. Normalment, entre set i vuit hores diàries es considera tre-
ballar a temps complet (o jornada completa), i treballar quatre hores diàries, a
temps parcial (o mitja jornada).

Activem vocabulari: Podem exemplificar amb nosaltres mateixos, amb l’hora-
ri que nosaltres fem a la nostra feina: jo treballo de dilluns a divendres de les nou
del matí a les dues del migdia... A continuació els demanem quin horari fan ells i
elles a les seves feines. Si actualment no treballen, els podem demanar quin hora-
ri els agradaria fer i que expliquin per què. Es tracta d’anar introduint els termes
d’horari partit/intensiu, treballar de nits, per torns, fer hores extres, dies de festa,
vacances, etc. Podem utilitzar el calendari i el rellotge perquè els participants
assenyalin els dies i els horaris que fa cadascú. 

Comprensió i expressió: Per parelles, cadascú demana al company o a la
companya quin és el seu horari de treball (o el d’algun familiar) per explicar-ho
a la resta del grup (l’Aziz fa horari partit, comença a les...; el marit de la Fàtima
fa horari intensiu, comença...).

A continuació, els podem donar a triar un dels dibuixos que apareixen al codi,
i demanar-los que imaginin que és la seva feina. Nosaltres podem fer de model,
demanant al nostre company o a la nostra companya quin horari fa, a quina
hora comença i a quina hora plega. A continuació, ho demanem a un dels par-
ticipants, i aquest o aquesta a un altre fins que es finalitzi la ronda. 

SESSIÓ 2: A QUINA HORA PLEGUES?
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar descripcions sobre les eines. 
— Comprendre i expressar demandes d’objectes i aclariments.

✑ Què necessitarem?

— Codis 29.1., 29.2. (fotografies d’eines per treballar a diferents feines).
— Targetes elaborades a partir del dibuixos de diferents eines que aparei-

xen al codi 29.3.
— Catàlegs d’eines, segons els interessos dels membres del cercle.

✑ Vocabulari i expressions

— El cargol, el clau, el martell, el tornavís, la bombeta, les tisores, la pale-
ta, el trepant, l’agulla, la brotxa, el corró, les alicates, les tenalles, la clau
anglesa, la màquina de foradar, la broca.

— La pala, el pic, la paleta plana, la paleta, el cabàs, la gaveta, la plomada,
el nivell d’aire, el metre, la maça, el carretó, la formigonera, la bastida. 

— La galleda, les tisores, l’agulla, el ganivet, la bombeta, el pal de fregar.
— Serveix per...; serveixen per...
— Clavar, penjar, treure, posar, fer llum, tallar, fer forats, cosir, pintar, car-

golar, medir, portar, barrejar, pujar, agafar, trencar, fregar...
— És de fusta; és de ferro; és de plàstic; és de roba...
— És allargat i prim; és ample i curt; té dues parts...
— El/la/els/les pot utilitzar... la carnissera, el fuster, el paleta...

— Em passes el/la... si et plau?
— On és?
— A sobre, a sota, al costat de... 
— Aquest, aquesta, això?
— Té. 

— Em passes el/la... si et plau?
— On és?
— A sobre, a sota, al costat de... 
— Aquest, aquesta, això?
— Té. 
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Coneixement social i cultural: Cal que tinguem en compte els interessos
dels membres del cercle. Es tractaria de conèixer sobretot els noms de les eines
que els puguin interessar, per no sobrecarregar-los/les amb massa vocabulari.

Activem vocabulari: Els podem demanar que assenyalin quines eines utilitzen
ells i elles a les seves feines (o utilitzaven a les feines que han pogut fer, aquí o
als seus països d’origen) i per a què serveixen. A continuació, podem anar dema-
nant si saben com es diu cada objecte, de quin material està fet, quina forma té,
per a què serveix i quines persones el poden utilitzar a la seva feina. Per exem-
ple, les tisores són de ferro, amb dues parts allargades, serveixen per retallar; les
pot utilitzar la modista, la venedora d’una papereria, un carnisser...

Comprensió i expressió: Posem les targetes d’objectes a sobre de la taula,
o a diversos llocs de l’espai, i demanem al nostre company o a la nostra com-
panya em passes l’agulla? Qui ens pot demanar algun aclariment (on és?) o
confirmació (això?, aquest o aquesta?...): 

— Em passes la pala, si et plau?
— On és?
— Al costat de les tisores.
— Té (li dóna la targeta corresponent).
— Gràcies.

Per parelles, els donem una consigna (per exemple, has de pintar, demana al
teu company el que necessites), perquè puguin representar un diàleg similar a
l’anterior: em passes la brotxa, si et plau?
També podem donar una targeta a cada participant i jugar a descriure els
objectes sense dir-ne el nom, perquè els añtres endevinin de quin es tracta. 

SESSIÓ 3: LES EINES
97

✒ Com ho farem?



TEMA 4
TREBALLEMSESSIÓ 4: EL PERMÍS DE TREBALL

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre els requisits i els
documents necessaris per a aconseguir els diferents permisos. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 30 (fotografies relacionades amb els permisos).
— Codi 31 (fotografies dels símbols d’alguns sindicats).

✑ Vocabulari i expressions

— El Govern Civil, la Subdelegació del Govern [nom actual].
— La Llei d’estrangeria, el contingent.
— Has de...; has d’...
— Anar al consulat, tenir una oferta de treball, viure (residir), demostrar.
— Demanar el permís de treball, de residència, reagrupament familiar.
— Guardar-ne el resguard.
— Enviar al teu país.
— Hi ha diferents tipus de permisos.
— Té validesa per a un any, dos anys, permanent.
— Te’l donen (concedit); no te’l donen (denegat).
— Pots reclamar-lo; pots renovar-lo.
— Abans de..., després de...
— Triga uns mesos; triga molts mesos...
— L’empresari, l’empresària; el treballador, la treballadora.
— Treballar per compte d’altri; treballar per compte propi.

— Obrir un negoci; contractar; explotar.
— Començar la feina; acabar la feina.
— Les associacions, les organitzacions, els sindicats.
— Te’n poden informar; t’hi poden ajudar.
— Voldria fer una pregunta (consulta) sobre...
— Què vol saber?
— No comprenc aquest paper; no sé on haig d’anar per...; no sé que haig

de fer per...
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EL GOVERN CIVIL O LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN:

Coneixement social i cultural: Hem de pensar que el contingut d’aquesta ses-
sió és força complex, fins i tot per a nosaltres mateixos. Per això, és important que
llegim la informació que apareix al material complementari d’aquesta sessió.

Hem de pensar també que possiblement molts dels participants ja posseeixen certa
informació sobre el tema, a través d’amics i/o familiars, a través d’associacions
que es dediquen a l’acollida i l’ajuda en aquest sentit, etc. Val la pena, doncs, mirar
d’informar-nos sobre les seves experiències i les seves opinions en aquest àmbit. 

Tant per a nosaltres com per als participants, aquesta sessió ha de servir per
tenir una idea general del que significa l’actual Llei d’estrangeria, a què dóna
dret o no, quins són els permisos que han d’aconseguir les persones immigra-
des, per a què serveixen, com ho poden fer per aconseguir-los, a on han d’a-
nar, etc. Per això és important saber alguns llocs on ens podem informar amb
detall sobre aquests temes: ONGs, sindicats, etc. [al material complementari
d’aquesta sessió hi trobarem una llista].

Activem vocabulari: Observem les fotografies del Govern Civil o de la
Subdelegació del Govern i demanem si saben què és, a on està, si hi han anat
mai i per què, etc. A continuació, podem observar les sol·licituds i els permisos
diversos, i demanar si saben què són, si ells i elles els tenen i quins passos van
seguir per aconseguir-los. Segons les experiències de cadascú, nosaltres podem
anar afegint-hi informació.

A continuació, podem observar els símbols i les sigles (UGT, CCOO...) dels sin-
dicats i demanar-los si saben què són, per a què serveixen, etc. Expliquem que
hi ha també associacions que ens poden informar sobre els permisos, els papers

i els requisits necessaris per obtenir-los, etc. Podem observar l’adreça dels sin-
dicats i de les associacions per saber a on es troben (al costat de...) i pensar
entre tots com s’hi pot arribar.

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
podem representar diverses situacions a la Subdelegació del Govern. Podem fer
breus diàlegs com els següents:

— Vinc a demanar la sol·licitud per al permís de residència.
— Quan fa que està al país?
— Un any.
— No pot fins d’aquí a tres anys.

— Vinc a demanar la sol·licitud per al permís de reagrupament familiar.
— Ha de tenir el permís de treball i el de residència.
— Sí, aquí té.
— Bé, ha d’omplir aquest paper i portar també... [mirem material complementari].

— Vinc a portar els documents per al reagrupament familiar.
— Bé... a veure... falta...

Després de cada diàleg, podem demanar quin problema hi hagut, quins docu-
ments es necessitaven, quins faltaven, etc. A continuació, els podem proposar
diverses situacions en les que hagin de demanar alguna sol·licitud o informació
a la Subdelegació del Govern. Nosaltres farem de funcionaris.

Finalment, cadascú pot explicar la seva experiència en la demanda de permi-
sos, o la dels seus familiars, o la d’amics, si han anat mai a cap associació o
sindicat, si els o les han ajudat o no, etc.

SESSIÓ 4: EL PERMÍS DE TREBALL
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TREBALLEMSESSIÓ 5: BUSQUEM FEINA

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació en una situació d’entre-
vista de treball. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 31 (fotografies relacionades amb la demanda de feina i d’informació).
— Anuncis de diaris (Revenda i Punt Diari, per exemple).

✑ Vocabulari i expressions

— Vull demanar feina.
— Busco feina; (no) he trobat feina.
— En el sector de... la construcció, els serveis domèstics, l’hostaleria...
— Pots anar a...
— L’ETT (Empresa de Treball Temporal), l’OTG (Oficina de Treball de la

Generalitat).
— Mirar... trucar a... 
— Els anuncis del diari.
— És un particular; és una empresa.
— (No) m’interessa. 
— Voldria apuntar-me a la borsa de treball.
— Té el permís de treball? Té el permís de residència?
— Doncs no es pot apuntar; ha d’omplir aquest paper i portar una foto de

carnet.
— Perdoni, no sé escriure; perdoni, no ho entenc; em pot ajudar?

— Truco per l’anunci de...
— Quina experiència té? A on ha treballat?
— He treballat a...; no he treballat mai.
— On viu?
— Té permís de conduir? Té cotxe propi?
— Parla català? Quines llengües parla?
— Sap llegir i escriure?
— Té fills?
— Quins horaris pot fer?
— Per a què l’interessa la feina?
— Quin és l’horari? 
— Per quant de temps és el contracte?
— Quant és el salari?
— A quina hora puc passar? Amb qui he de parlar?
— A les... de la tarda, del matí.
— Ha de parlar amb...
— El director, la directora; el secretari, la secretària; el cap de personal, de

producció, de vendes; l’encarregat, l’encarregada; el treballador, la tre-
balladora.
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Coneixement social i cultural: És important saber a on poden adreçar-se
per buscar feina, en quins sectors hi sol haver més feina (construcció, feines
domèstiques, hostaleria, etc.), i quines convencions socials cal seguir per acon-
seguir la feina: experiència laboral, bona presència (no vestir massa exagerat),
tractar de vostè a la persona que fa l’entrevista (pensem que en moltes llengües
africanes no existeix la diferència entre tu i vostè), etc. 

Pel que fa a les ETT (Empreses de Treball Temporal) i a l’OTG (Oficina de Treball
de la Generalitat), cal saber que es necessita tenir el permís de residència i/o



TEMA 4
TREBALLEM

el de treball, per poder apuntar-se a la seva borsa de treball [al material com-
plementari d’aquesta sessió hi trobarem informació]. 

Per tant, si les persones del grup no tenen els permisos de residència ni de tre-
ball, ens centrarem més aviat en els anuncis del diari i en la demanda de feina
a particulars.

Activem vocabulari: Mostrem la fotografia de l’ETT i els demanem si saben què
és, per què serveixen aquestes empreses, com funcionen, etc. Després podem
observar només els diaris comarcals més importants i mostrar quina és la secció
dels anuncis, què es sol demanar, etc. A continuació, podem llegir els anuncis de
diari perquè els participants ens diguin si els interessarien o no, perquè, etc.

Comprensió i expressió: Representem amb el nostre company o la nostra com-
panya diverses situacions de demanda de feina, ja sigui a un particular o a una ETT.

ETT:
— Hola, voldria apuntar-me a la borsa de treball.
— Té el permís de treball?
— Sí. 
— Molt bé, ha d’omplir aquest paper i portar una fotografia de carnet.
— Perdoni, no sé escriure, em pot ajudar?
— Sí, a veure... Nom? [...]

[A l’OTG demanarien a més si ha treballat anteriorment, i després li demanarien les
dades personals, quins treballs ha realitzat, en què ha treballat darrerament, etc.]

ANUNCI DEL DIARI:
— Bon dia, truco per l’anunci de jardiner.
— És per treballar a Girona. Quina edat té?
— Tinc trenta anys.
— Vostè té experiència?

— Sí, he treballat per una empresa de Girona que es diu...
— Molt bé. És millor que passi per aquí per xerrar sobre la feina.
— A quina hora?
— Passi a partir de les set de la tarda.
— D’acord. Amb qui he de parlar?
— Amb l’encarregada.
— Gràcies.

[És important conèixer una mica el vocabulari dels càrrecs que hi poden haver a
una empresa].

A continuació, podem demanar als participants que es presentin en alguna d’a-
questes feines que s’anuncien al diari per parlar amb el director, o l’encarregat,
paper que farem nosaltres. En l’entrevista, els podem demanar:

— Si tenen o no permís de treball.
— Experiència professional.
— Estudis.
— Edat.
— Disponibilitat horària.
— Estat civil.
— Vehicle propi.
— Expectatives de salari.
— Interès per la feina.

El treballador o la treballadora, per la seva part, pot demanar les condicions
d’horari, salari, tipus de contracte, etc. Finalment podem demanar si mai han
fet alguna entrevista de treball, com va ser, què va passar, etc. 

Recordem que, si volem fer la pròxima sessió sobre els contractes i les nòmi-
nes, podem demanar als membres de cada cercle que portin els seus si en
tenen, per poder observar el tipus d’informació que apareix.

SESSIÓ 5: BUSQUEM FEINA
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✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar demanar informació sobre el contracte
de treball.

✑ Què necessitarem?

— Codi 31 (fotografies dels símbols d’alguns sindicats).
— Codi 32 (models de contracte de treball i nòmina).
— Contractes i nòmines dels propis participants.

✑ Vocabulari i expressions

— (No) tens o tinc contracte de treball.
— S’ha de signar després de llegir
— Abans de llegir, sense saber si és legal.
— Ha de tenir segell del ministeri de treball i data.
— Demana la còpia del contracte.
— Tens dret a... la liquidació (quitança), cobrar l’atur.
— T’han de pagar quitança.
— Pots cobrar l’atur.
— T’han de donar les nòmines.
— (No) tinc totes les nòmines.
— A la nòmina hi ha...
— L’antiguitat del treballador o de la treballadora.
— El sou o el salari.

— Quin és el salari?
— El conveni col·lectiu de cada sector (indústries càrniques, hostaleria i

comerç....) fixa el salari.
— Et descompten...
— L’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques).
— Per fer la declaració de la renda.
— Surt positiva (s’ha de pagar a Hisenda).
— Surt negativa (Hisenda torna diners).
— L’IVA (impost del valor afegit).
— Es paga cada any (per compte d’altri).
— Es paga cada tres mesos (per compte propi).
— T’han d’avisar (per escrit).
— (No) pots marxar abans d’acabar el contracte.
— (No) et poden acomiadar; (no) et poden renovar el contracte.
— Hola, bon dia, voldria fer una pregunta (consulta) sobre el meu contrac-

te de treball.
— Ha d’anar al despatx número 3.
— Segui. Què vol saber?
— Voldria saber... per quant de temps és el contracte, quant he de cobrar

cada mes, si tinc dret a vacances, si tinc dret a l’atur, si el contracte és
legal, si haig de cobrar quitança...
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Coneixement social i cultural: Es tractaria sobretot de reconèixer docu-
ments i termes com el contracte laboral, la nòmina, les retencions de l’IRPF i el
TC1, saber quines dades apareixen a cadascun, qui l’ha d’omplir, quan, per a
què serveixen, etc. [al material complementari d’aquesta sessió hi trobarem
informació].

Activem vocabulari: Per iniciar el tema, els podem demanar si tenen o no
contracte de treball a la seva feina, i si no estan treballant ara però ho han fet
abans, si treballaven amb contracte. A continuació, mostrem la còpia d’un con-
tracte i d’una nòmina (poden ser els models que apareixen al codi o, millor, els
contractes i nòmines dels propis o de les pròpies participants). Podem demanar
si saben què són, per a què serveixen, observar quin tipus d’informació apareix,
explicar quines coses cal saber sobre el contracte, i a on cal anar si tenim pro-
blemes o dubtes per entendre’l (es poden observar els símbols d’alguns sindicats).

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem representar una situació de demanda d’informació al sindicat:

— Hola, bon dia, voldria fer una pregunta (consulta) sobre el meu contracte de
treball.

— De què treballa?
— De manobre.
— Ha d’anar al despatx número 3; allà l’ajudaran.
— Gràcies.

— Hola, bon dia, voldria fer una pregunta (consulta) sobre el meu contracte
de treball.

— Segui. A veure (agafant el contracte), què vol saber?
— Voldria saber per quant de temps és el contracte...

Després de cada diàleg, podem demanar als participants què han dit a la per-
sona que ha fet la consulta, què ha passat, etc. A continuació, podem donar
alguna consigna als i les participants (vols demanar si el teu contracte és legal,
si tens dret a quitança, etc.) perquè demanin informació i nosaltres farem del
personal dels sindicats.

SESSIÓ 6: EL CONTRACTE
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✑ Què aprendrem?

— Expressar demandes i explicacions a la feina. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 33 (dibuixos relacionats amb situacions de demandes i explica-
cions a la feina).

✑ Vocabulari i expressions

— Tens dret a...; tinc l’obligació de...
— Donar una explicació; complir l’horari.
— Ho sento...
— He arribat tard perquè...
— No he vingut a treballar perquè...
— No puc venir demà perquè...
— He de plegar més aviat perquè...
— He de venir més tard perquè...
— Voldria demanar permís per...
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Coneixement social i cultural: Cal saber que el contracte laboral no només
ens atorga drets, sinó també obligacions, com ara no deixar d’assistir a la feina
sense donar una justificació vàlida, o complir l’horari. Recordem l’ús del vostè
per al tractament de cortesia a segons quines persones.

Activem vocabulari: Observant els dibuixos, podem demanar als i les parti-
cipants que expliquin el que creuen que succeeix a cadascun. Nosaltres els aju-
darem amb frases com demana permís per..., ha arribat tard a la feina perquè...

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya
podem representar les situacions que apareixen als dibuixos.

— Perdoni, li voldria demanar permís per anar demà al metge.
— A quina hora hi ha d’anar?
— Al matí, a les onze. 
— D’acord.

— Ho sento, he arribat tard perquè la meva dona està malalta i he portat jo els
nens a l’escola.

— D’acord. Un altre dia truca abans perquè ho sapiguem.
— D’acord. Gràcies.

A continuació, nosaltres podem fer d’empresaris o empresàries, i donar als i les par-
ticipants alguna consigna perquè representin un diàleg amb nosaltres. Per exemple,
els podem dir que han arribat una hora tard a la feina, què dirien?, com ho farien? 

Finalment, els podem demanar que ens expliquin situacions similars que hagin
viscuts ells o elles, o amics o amigues, i familiars, què va passar, com ho van
solucionar, què van dir, etc.

SESSIÓ 7: EXPLICACIONS A LA FEINA
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TEMA 4
TREBALLEMSESSIÓ 8: LA SEGURETAT SOCIAL

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre el funcionament de
la Seguretat Social.

✑ Què necessitarem?

— Codi 31 (fotografies relacionades amb la demanda de feina i d’infor-
mació).

✑ Vocabulari i expressions

— Què s’ha de fer?
— S’ha de pagar (cotitzar) a la Seguretat Social (donar-se d’alta).
— S’ha de donar d’alta d’autònoms; s’ha de donar de baixa d’autònoms.
— S’ha de pagar a la Tresoreria de la Seguretat Social (a l’Institut Nacional

de la Seguretat Social).
— Per tenir assistència mèdica gratuïta.
— Per cobrar quan estem malalts.
— Per poder cobrar l’atur quan no tenim feina.
— Tens la targeta d’afiliació a la Seguretat Social (de color groc).
— Per saber si l’empresa està pagant (cotitzant) per a tu a la Seguretat

Social, has d’anar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
— Hola, bon dia, voldria saber la meva vida laboral.
— Com es diu vostè?

— Hi ha l’empresa X?
— No, només hi ha dues empreses, Y i Z; sí, és l’última.
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Coneixement social i cultural: Tant si els membres del cercle estan treba-
llant com si no, és important que parlem mínimament sobre el que és la
Seguretat Social, per a què serveix i com funciona. 

Activem vocabulari: Observem la targeta de la Seguretat Social i demanem
si saben què és, per a què serveix (perquè tinguem assistència mèdica gratuïta,
per pagar els treballadors i les treballadores en cas de malaltia, atur...), si
saben on és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (carretera de Santa
Eugènia, 38–40), com podem saber si estem o no cotitzant a la Seguretat Social
(anant allà a demanar-ho), etc. [al material complementari d’aquesta sessió hi
trobarem més informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem representar un diàleg a la Seguretat Social per saber si estem o no cotitzant.

— Hola, bon dia, voldria saber la meva vida laboral.
— Com es diu vostè?
— Aziz Talhaoui.
— Aquí està.
— Hi ha l’empresa X?
— No, només hi ha dues empreses, Y i Z.

A continuació, podem demanar als participants que facin ells i elles la deman-
da i nosaltres farem del personal de la Seguretat Social.

Finalment, els podem demanar com funciona als seus països d’origen, si existeix
quelcom de semblant a la Seguretat Social, si han de pagar l’assistència mèdica
o no, què passa quan estan malalts o malaltes i no poden anar a treballar, etc.

SESSIÓ 8: LA SEGURETAT SOCIAL
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TEMA 4
TREBALLEMSESSIÓ 9: LA BAIXA LABORAL

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre la seguretat a la feina. 
— Comprendre, demanar i expressar informació sobre la baixa laboral. 

✑ Què necessitarem?

— Codis 28.1. i 28.2. (dibuixos de diferents feines).
— Codi 34 (models d’alta i de baixa mèdica).

✑ Vocabulari i expressions

— S’ha de portar casc a les obres, orelleres a les feines de molt soroll,
gorra i mascareta quan toquem aliments, ulleres de protecció per soldar.

— L’empresa ha de complir les normes de seguretat.
— S’ha fet mal a la feina; ha sigut un accident a la feina.
— Ha tingut un accident a la feina.
— L’empresa ha de tenir una mútua d’accidents laborals.
— El metge (de capçalera o de la mútua) li dóna la baixa.
— Ha de portar la baixa; ha de portar l’alta.
— Cada setmana.
— No cobra igual.
— Paga la Seguretat Social (fins a tres mesos); paga la mútua.
— Es pot preguntar (consultar) als sindicats.
— (No) tinc seguretat a la feina.
— M’han donat la baixa per a una setmana.

— Vinc a portar la baixa.
— Què et passa?
— Em fa mal l’esquena.
— Que et recuperis.
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Coneixement social i cultural: En parlar dels accidents laborals, és impor-
tant que parlem de les mesures de seguretat a la feina i que hi reflexionem.

Activem vocabulari: Observem els dibuixos i demanem als participants si
saben com es diu la roba i els complements que porta cada treballador o cada
treballadora, i per a què serveixen, en quines feines es solen utilitzar i si creuen
que és important fer-ho o no. També els podem demanar, per exemple, si l’em-
presa on treballen ells i elles o els seus familiars tenen mesures de seguretat, què
n’opinen, etc.

A continuació, es pot observar el dibuix de l’home treballant a l’obra, i dema-
nar què li pot passar, què hauria de fer (anar al metge perquè li donin la baixa),
si cobrarà o no igualment el seu sou (sí, si té contracte, la mútua d’accidents
laborals que obligatòriament ha de tenir l’empresa és qui pagarà el sou al tre-
ballador), quantes vegades haurà de portar la baixa a l’empresa (cada setma-
na), què haurà de fer quan ja estigui bé (el metge li donarà l’alta perquè el porti
a l’empresa), etc. També els podem demanar què passa quan tenim, per exem-
ple, un refredat i no podem anar a treballar (també ens donen la baixa, però
és la Seguretat Social qui paga i es cobra una mica menys) [al material com-
plementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem representar una situació en la qual un truca per telèfon a la feina per
informar que està de baixa.

— Hola, sóc l’Aziz. Tinc la grip i el metge m’ha donat la baixa.
— D’acord. Que et recuperis Aziz.
— Gràcies.

— Vinc a portar la baixa.
— Què et passa?
— Em fa mal l’esquena. M’han donat la baixa per a una setmana.
— D’acord. Que et recuperis.
— Gràcies.

Finalment, els podem demanar que ens expliquin si ells i elles, o els seu fami-
liars han patit mai un accident a la feina, com va ser i què va passar després.
També els podem demanar que ens expliquin què passa als seus països quan
algú es fa mal a la feina.

SESSIÓ 9: LA BAIXA LABORAL
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TEMA 4
TREBALLEMSESSIÓ 10: L’ATUR

✑ Què aprendrem?

— Comprendre, demanar i expressar informació sobre el cobrament de l’atur. 

✑ Què necessitarem?

— Codi 31 (fotografies relacionades amb la demanda de feina i d’informació).

✑ Vocabulari i expressions

— (No) pot cobrar l’atur.
— Ha de treballar dotze mesos.
— La quantitat que es cobra depèn de la quantitat de les quatre darreres

nòmines.
— El temps que es cobra depèn del temps que s’ha treballat.
— Ha d’anar a l’OTG (Oficina de Treball de la Generalitat).
— Es pot apuntar per buscar feina.
— Fa els papers per cobrar l’atur.
— Fa els papers per demanar la targeta de demanda de serveis (cal haver

treballat abans amb contracte).
— La targeta de demanda de serveis porta dates.
— Cal anar a segellar la targeta a cada data.
— Si no va a segellar-la... no cobra més; no li donen una nova targeta.
— (No) pot cobrar l’ajuda familiar després de l’atur.
— Depèn del número de fills; depèn del treball anterior.

— Hi ha diferents ajudes familiars.
— Ha d’anar als cursos de formació de l’OTG.
— Vinc a portar els papers per cobrar l’atur.
— M’has de portar fotocòpies dels contractes de treball, els TC2, fotocòpies

de les últimes quatre nòmines, fotocòpia del carnet d’identitat... 
— Aquests són els papers que m’has de portar.
— Aquest és l’últim mes que cobro l’atur; puc cobrar l’ajuda familiar?
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Activem vocabulari: A partir de la fotografia, demanem als membres del
cercle si saben què és l’OTG, a on es troba, què hi anem a fer, quan es pot
cobrar l’atur, què és la targeta de demanda de feina (observem la fotocòpia i
insistim que cal anar a segellar-la cada vegada que s’hi indica), què es fa quan
s’acaba l’atur, què és l’ajuda familiar, qui la pot cobrar, etc. [al material com-
plementari d’aquesta sessió hi trobarem informació].

Comprensió i expressió: Amb el nostre company o la nostra companya,
podem representar una situació a l’OTG per tramitar els papers per cobrar l’a-
tur, o per informar-nos de si el podem cobrar, etc.

— Hola, bon dia. Vinc a portar els papers per cobrar l’atur.
— Bé, a veure, m’has de portar fotocòpies dels contractes de treball, amb els

TC2, fotocòpies de les últimes quatre nòmines, fotocòpia del carnet d’identi-
tat... Aquí on jo faig les creus, són els papers que m’has de portar.

— Hola, bon dia; aquest és l’últim mes que cobro l’atur; puc cobrar l’ajuda
familiar?

— [Demanda de dades personals i familiars].

A continuació, els participants poden ser els que facin les demandes (els podem
donar diferents consignes a cadascú: mirar si es pot cobrar, tramitar l’atur per
cobrar, demanar l’ajuda familiar, etc.), i nosaltres farem del personal de l’OTG.

SESSIÓ 10: L’ATUR
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Amb aquest material complementari, es pretén facilitar la preparació de les ses-
sions per part dels facilitadors i de les facilitadores. Per això, es recull infor-
mació social i cultural addicional (aspectes culturals que cal tenir en comp-
te i informació sobre el funcionament de les institucions, les lleis, i els drets i deu-
res de les persones que viuen a la nostra societat).

Tema 1. Ens coneixem

Tema 2. On som?

Tema 3. La nostra salut     

Tema 4. Treballem    

MATERIAL
COMPLEMENTARI
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TEMA 1: ENS CONEIXEM SESSIÓ 1: BON DIA!

Pensem que les formes de saludar i acomiadar-se poden ser diferents a les
diferents cultures. Nosaltres solem abraçar-nos, donar-nos la mà o fer-nos un
petó, segons el grau de confiança que tenim amb les persones, el temps que fa
que no les veiem, etc. I, per exemple, les persones musulmanes poden posar-se
la mà al pit després d’haver donat la mà a algú. No es tracta, que cap de nosal-
tres canviem aquests tipus d’hàbits, però sí que reconeixem les formes que exis-
teixen a cada cultura.

És molt important també que els i les participants reconeguin l’ús del tu o el
vostè en determinades situacions, ja que sinó, es poden ocasionar malentesos
que dificultin les seves relacions amb les persones d’aquí.

TEMA 1: ENS CONEIXEM SESSIÓ 4: D’ON ETS? 

Pensem que paraules com estat, país, comunitat autonòmica i llengües
oficials o cooficials, no són fàcils de definir ni d’explicar. És important, doncs,
que mirem d’adaptar l’explicació a les possibilitats de cada cercle, establint, per
exemple, diferències i paral·lelismes amb els seus països d’origen.

Pel que fa al fet de parlar més d’una llengua, recordem que no és cap nove-
tat per la majoria dels participants. Als seus països d’origen en parlen o com-
prenen més d’una. Llegiu el que diu Alí sobre aprendre i parlar diferents llengües: 

Con unas personas habla inglés. Con otra habla uskera o castiano. Con los
marruecos habla árabe. La lengua que hablan los marruecos es un poco diferen-
te que yo sabe, pero tendemos bien. Yo está un tiempo en Marruecos y habla un
poco lengua de ellos. Otras lenguas sabe. Sabe francés y sabe wolof. Mucho tiem-
po está con senegaleses... y ya voy prender. Y puede hablar mandinga. Yo sabe
otras lenguas de me país, sarakole, otras... pero esas no puede hablar aquí...

Alí també recorda rient el que va viure a un bar d’Irun: 

Entro a un bar y le digo a un señor: “Oye, cómprame algo...”. Él me responde:
“Ici on ne parle pas espagnol, ce n’est pas l’Espagne!” Así que le digo en fran-
cés: “Tu n’aimes pas ce que je vends?” Pero él cambie al euskera: “Euskal
Herrian gaude!” Yo sigue diciendo: “Ona, polita, merke, merkea...” Y entonces
me responde: “¡cabrón! ¿también sabes euskera? (Díaz, Beatriz, 1997).

TEMA 1: ENS CONEIXEM SESSIÓ 5: LA FAMÍLIA

El concepte del que és la família, canvia al llarg del temps. La nostra societat,
per exemple, i també la marroquina, tendeix cada dia més a considerar el nucli
familiar com els dels pares i fills. Podem portar un llibre de família, per tal
que el reconeguin, i poder observar les diferents pàgines, els noms del pares i
dels fills, etc. Els seus documents que equivalen al nostre llibre de família són
diferents.

No obstant, el prototipus de família “pare-mare-fills-filles” no sem-
pre es compleix, i per això cada dia ens han de sorprendre menys els nuclis
familiars que no responen a aquest prototipus. 

Per exemple, pel que fa a d’altres cultures, el nucli familiar pot ser més extens i
incloure altres familiars que per a nosaltres serien “llunyans”. Per això, és molt
possible que a les seves llengües, la paraula que correspondria a la nostra de
cosí/cosina, no té per què significar el mateix que la nostra, ja que descriu una
realitat social diferent.

En aquest sentit, ens podem interessar per les seves estructures familiars, amb
preguntes com per exemple, si els pares de l’home o de la dona solen viure a
casa, si hi ha cosins que són més propers que d’altres o si tots es consideren
iguals de propers, etc. 
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TEMA 1: ENS CONEIXEM SESSIÓ 7: LES ACTIVITATS DIÀRIES

Pel que fa a les diferents parts del dia, els conceptes de matí, migdia,
tarda, vespre, nit, mitjanit i matinada, són sovint relatius, és a dir, que no tenen
una franja horària rígida i la seva aplicació a una determinada hora pot variar
d’un parlant a un altre. Per exemple, algú pot dir que són les set de la tarda i
algú altre considerar que ja és el vespre. Ens pot ajudar saber que a la nostra
llengua usem aquestes paraules sovint en relació amb les hores del menjar
(esmorzem al matí, mengem al migdia, berenem a la tarda i sopem al vespre).

Els tipus d’activitats diàries i d’horaris poden variar molt entre les perso-
nes, sobretot quan provenen d’altres països, i tenen, per tant, altres hàbits i cos-
tums. Per exemple, moltes dones marroquines fan el pa a casa, o la majoria  de
les persones musulmanes resaran a una hora determinada del dia. Igualment,
moltes de les coses que per a nosaltres són quotidianes, poden no ser-ho per a
la resta dels membres del grup. En aquest sentit, només cal pensar en les tasques
domèstiques; potser nosaltres passarem l’aspiradora, i molts d’ells i d’elles el que
faran serà espolsar les catifes. Per tant, no hem de pensar que les activitats que
per nosaltres són habituals, són per això universals. 

Pel que fa als rols familiars, pensem que aquests canvien amb el temps, i que
a la nostra societat, fins i tot actualment, hi ha famílies en les quals aquests rols
estan molt definits en funció del gènere (homes o dones). Cal que tractem aquests
temes amb tacte, ja que és possible que també a les famílies dels membres del
grup aquests rols estiguin molt definits a partir d’aquest criteri, i no es tracta de
ferir sensibilitats, sinó de conèixer les diferents formes de fer i poder reflexionar-hi. 

TEMA 1: ENS CONEIXEM SESSIÓ 9: DADES PERSONALS

Pel que fa als noms propis, hem de tenir en compte que existeixen diferències
culturals. A la nostra societat, normalment els noms dels fills i de les filles els trien

els pares i les mares, però en determinades societats tradicionals de l’Àfrica, les
persones poden tenir diversos noms en funció dels diversos avantpassats, o el
nom depèn de l’ordre en el qual han nascut els fills i les filles, per exemple, a
la tradició de la cultura soninké (Gàmbia):

*[El que s’escriu amb x en soninké i amb kh en àrab, sonaria com la j castellana]

NOMS TRADICIONALS ANTERIORS A L’ISLAM:
Nois

Sooma el gran, després el setè.
Samba el segon, després el vuitè.
Demba el tercer, desprès el novè.
Paate el quart, desprès el desè.
Yoro el cinquè, després l’onzè.
Daabi el sisè...     

Mixtos
Saajo segueix bessons.
Dalla fill esperat o filla esperada molt de temps. 
Waagi orfe o òrfena de pare.
Maañuma de mare morta al part.  

Noies 
Sira la més gran, després la setena. 
Xunba la segona, després la vuitena.  
Fenda la tercera, després la novena. 
Takko la quarta, després la desena. 
Tekki la quinta, després l’onzena.
Ñaatu la sisena...
Maajigi/Maamulla  filla molt de temps esperada.
Fune bessona de Hawa.

NOMS D’ORIGEN ISLÀMIC:
Noies

Faatumata (àr. Fatima)
Xaajiija (àr. Khadidja)
Ayisaatu (àr. Aïcha) 
Haliima (àr. Halima)
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Aminata (àr. Amina)
Bintu (àr. bent... filla de)
Hawa (Eva)
Maariyaamu (àr. Maryam, Maria)
Jeneba  (àr. Zeïnab)

Nois        
Manmadu (àr. Mohammed)   
Mahanmadu     
Bakkari (àr. Abou Bakr)   
Umaaru (àr. Omar)  
Usumaanu (àr. Ousmane)  
Aali (àr. Ali)    
Bullayi (àr. Abdallah)   
Daramaanu (àr. Abderrahman)  
Xaadiri (àr. Abd el Kader)  
Hadama (Adam)
Nuuwa (Noé)
Birahiima (àr. Brahim)
Siyaaxa (Isaac)
Yankuba (àr.Yacoub, Jacob)
Yusuufu (àr. Youssouf, cat. Josep)
Muusa (àr. Moussa, Moisès)
Haaruna (àr. Haroun, Aaron)
Suleyimaanu (àr. Soulemane, Salomon) 
Dawuuda (àr. Daoud, David)
Yuunusu (àr. Younous, Jonas)
Isa (àr. Issa, Jesus)
Yaaya (àr. Yahya, cat. Joan)
Siixu (àr. Cheikh)
Alimaami (l’imam)
Sayidu (àr. Saïd)
Billali (àr. Bilal)
Lasaana (àr. Hassan)
Fuseeyinu (àr. Hussein)

[Christian Girier, Parlons soninké, L’Harmattan, París, 1996]

Pel que fa al calendari, nosaltres utilitzem el d’origen gregorià, que comença
a comptar els anys a partir del naixement de Jesucrist (any 1 dC) i que consta
de 12 mesos iguals tots els anys, excepte els anys de traspàs, en els quals el
mes de febrer té 29 dies. 

En canvi, l’any musulmà es basa en els cicles de la lluna. Té 354 dies (o sigui,
10 o 11 dies menys que el calendari solar) i es divideix igualment en 12 mesos
de 29 o 30 dies. Aquest cicle lunar fa que les estacions de l’any no coincidei-
xin sempre amb els mateixos mesos. El nom dels 12 mesos són muharram, safar,
rabiu al-awal, rabiu azzani, jumada al-awal, jumada azzaniyatu, rajab, xa’-
ban, ramadà, xawal, du al-ki’dat, du alhijjat.

El primer any de l’era musulmana coincideix amb l’inici del pelegrinatge del
profeta Mohammed de la Meca a Medina (l’Hègira) l’any 622 de la nostra era.
Actualment (2003), l’any del calendari musulmà és el 1423.

Pel que fa al nom de les lletres en català:
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A . . . . . . . . . . . a
B . . . . . . . . . . . be
C . . . . . . . . . . . ce
D . . . . . . . . . . . de
E . . . . . . . . . . . e
F . . . . . . . . . . . . efa
G . . . . . . . . . . . ge
H . . . . . . . . . . . hac
I . . . . . . . . . . . . i
J . . . . . . . . . . . . jota
K . . . . . . . . . . . ca
L . . . . . . . . . . . . ela
M . . . . . . . . . . . ema

N . . . . . . . . . . . ena
O . . . . . . . . . . . o
P . . . . . . . . . . . pe
Q . . . . . . . . . . . cu
R . . . . . . . . . . . erra
S . . . . . . . . . . . . essa
T . . . . . . . . . . . te
U . . . . . . . . . . . u
V . . . . . . . . . . . ve baixa
W . . . . . . . . . . ve doble
X . . . . . . . . . . . ics
Y . . . . . . . . . . . i grega
Z . . . . . . . . . . . zeta
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TEMA 2: ON SOM? SESSIÓ 3: L’AJUNTAMENT

Les funcions de l’ajuntament:

L’ajuntament s’encarrega d’alguns serveis públics del poble, com ara la recolli-
da de les escombraries, les llums dels carrers, regular el trànsit (policia munici-
pal), netejar els carrers i tenir cura dels jardins. Tots els ciutadans hem de pagar
certs impostos perquè hi hagi aquests serveis, i per això, tenim a dret a dema-
nar-los quan no hi són o són insuficients. També les multes de trànsit dins del
municipi es paguen a l’ajuntament.
A més a més, a l’ajuntament ens anem a empadronar (ens hi apuntem per demostrar
que vivim en aquest poble), i podem posar-nos en contacte amb els serveis socials.

L’empadronament:

A l’Ajuntament de Salt, cada persona que es vol empadronar ha d’anar-hi per-
sonalment, amb el seu DNI, NIE o passaport. Li demanaran que demostri l’a-
dreça on es vol empadronar, amb el contracte de lloguer del pis o les escriptures
si és en propietat. Si la persona no és qui ha llogat el pis (per exemple, viu a
casa d’un amic o d’una amiga), caldrà que el llogater l’acompanyi amb aquests
documents. En un mateix pis, no es poden empadronar més de sis persones
(excepte que fos un fill acabat d’arribar). En casos com aquest, els funcionaris o
les funcionàries de l’ajuntament li demanarien a la persona que busqués les per-
sones que ja no viuen al pis, perquè vagin a l’ajuntament i se’n donin de baixa.
En el cas dels nens i de les nenes, els pares han de demostrar que ho són, amb
el llibre de família. Si no fossin fills (per exemple, un nebot o una neboda), es
necessitaria una autorització dels pares, que si són a l’estranger, s’haurà d’a-
conseguir a través del consulat.

Es demana també d’on ve la persona, i el mateix ajuntament s’encarregarà de
donar-la de baixa d’allà on venia. Si la persona torna al seu país d’origen, és
important que es doni de baixa, ja que després les persones que es vulguin
empadronar en aquell pis podrien tenir problemes.

Els serveis socials:

Els serveis socials municipals ens poden ajudar quan tenim problemes econò-
mics o socials relacionats amb la salut, l’ensenyament, l’habitatge, etc. Hi ha
molts tipus de serveis, però cada municipi tria els que considera més necessaris
per als seus ciutadans i les seves ciutadanes. Per exemple, els municipis de més
de 20.000 habitants han de tenir serveis com els següents: centres oberts per a
nens, nenes i adolescents, ajuts o beques per a menjadors escolars, ajuts per a
pagar l’escola bressol, ajuts per a activitats extraescolars i esports, ajuts per al
pagament de medicaments o de la llet per als nadons, ajuts per a arranjaments
d’habitatge, programes d’inserció sociolaboral... Sovint els recursos són menors
que la quantitat de gent que els sol·licita, de manera que l’assistent social ha de
decidir qui té major necessitat per rebre aquests ajuts. 

TEMA 2: ON SOM? SESSIÓ 5: L’ESCOLA

Dret i obligació de l’educació:

L’educació és un dret i una obligació fins als setze anys. Es pot començar als
tres anys i passar per etapes diverses:
— Educació infantil (de 3 anys a 6 anys).
— Educació primària (de 6 anys a 12 anys).
— Educació secundària obligatòria, ESO (de 12 anys a 16 anys).

Tipus d’escoles segons les diferents etapes:

Llars d’infants: Abans dels tres anys, els nens i les nenes poden assistir a les
escoles bressol. Hi ha molt poques que siguin públiques, i per tant, s’ha de
pagar una quota cada mes, però existeixen ajuts als serveis socials dels ajun-
taments [podem observar el full de sol·licitud de preinscripció de l’ajuntament].
És important assistir a l’escola bressol, perquè allà es comencen a aprendre
hàbits de comportament i de relació amb els altres.
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Escoles: L’educació infantil i primària es fa al que tots anomenem escola, o
CEIP (Centre d’Educació Infantil i Primària).

Instituts: L’educació secundària obligatòria (l’ESO) i el batxillerat (que també
és educació secundària, però no obligatòria) es fa al que coneixem com insti-
tuts o IES (Institut d’Educació Secundària).

Escoles d’adults: Actualment depenen del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, i s’hi pot assistir voluntàriament a partir dels setze anys, per
a aconseguir els certificats que no s’han aconseguit a l’escola obligatòria, o per fer
cursos de formació laboral, de llengües estrangeres, d’informàtica, etc. Algunes
ONGs, també ofereixen cursos específics per a adults immigrants.

Calendari escolar:

El calendari escolar és cada any des de mitjans de setembre fins a mitjans de
juny, amb períodes de vacances que són aproximadament:
— Nadal (del 23 de desembre al 7 de gener).
— Pasqua (canvia cada any, però sol ser entre març i abril).
— Estiu (de mitjans de juny a mitjans de setembre).

Com apuntar-se a l’escola?

Per apuntar-se a les escoles bressol, les escoles i els instituts, cal fer primer una
preinscripció (aproximadament entre març i abril), i si l’escola accepta el nen
o la nena (depenent de les places existents), s’ha de fer la matrícula al mes
de setembre. Les escoles informen d’aquestes dates concretes (també la ràdio,
els diaris i la televisió) i dels documents que cal presentar:

— Fotocòpia del llibre de família.
— Fotocòpia de la targeta d’identitat (pare o mare) o passaport.
— Si es té, permís de treball i/o de residència (no és obligatori).
— Carnet de vacunació del nen o de la nena.
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SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A ENSENYAMENTS DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ
INFANTIL EN CENTRES DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA. CURS 2003 - 2004

DADES DEL  NEN/A

Nom                                        Cognoms

Adreça Núm. Pis

Municipi Telèfon Codi postal

Data de naixement Nacionalitat

Nen Nena

Necessitats educatives especials (1) Sí No

DADES DE LA MARE/TUTORA I  DEL  PARE/TUTOR

Mare/tutora  NIF Cognoms i noms

Pare/tutor NIF Cognoms i noms

PLAÇA SOL·L IC ITADA:

Nom del centre (2)
Sol·licitat en primer lloc:

Sol·licitat en segon lloc:

Períodes de preinscripció: LLI El Miracle i El Serrallo: del 13 al 16 d’octubre LLI Sant Salvador: del 20 al 22 d’octubre 

BAREM:

Dec larac ió  de  la  mare,  pare  o  tu tor/a

.................................................................................................... com a .................................. declaro que són certes les dades que
faig constar en aquest document i que aquesta és l’única sol·licitud que he presentat per obtenir plaça en un dels tres centres esmentats. 

.......................................... , ............. de ............................. de 200 ..... Signatura

Criteris prioritaris Barem Puntuació(3)
Domicili en l'àrea d'influència del centre sol·licitat(4) 3
Domicili al municipi de Tarragona(4) 2
Treball d'ambdós pares o tutors o família monoparental 2
Famílies beneficiàries de PIRMI (5) o ingressos inferiors 1

Criteris complementaris (6)
Per formar part d'una família nombrosa 3
Per procedir d'un centre que ha cessat la seva activitat 2
Discapacitat acreditada de pares o germans 1
Germans/es escolaritzats en el CEIP per al qual es demana plaça 1



MATERIAL
COMPLEMENTARI

— Certificat d’empadronament o contracte del pis.
— Renda anual si s’ha de demostrar poca capacitat econòmica (o informe social o atur).
— Dues fotocòpies de la cartilla de la Seguretat Social.
— Dues fotos de carnet del nen o de la nena.

Què s’aprèn a l’escola?

Al nostre país, l’educació pública és mixta, és a dir, nens i nenes assistei-
xen junts a les classes, i la religió és optativa (quan es matriculen, els pares
i les mares omplen un full per triar la religió).
A l’escola s’aprèn a llegir i a escriure, a sumar, a restar..., llengües, ciències
naturals i socials, etc., i hàbits de comportament i convivència. També s’hi fa
esport, s’utilitzen els ordinadors i es fan coses manuals. Aquest tipus d’activitats,
també són molt importants per a l’educació de les persones. 

Els pares reben periòdicament informes sobre els progressos i les dificultats dels
seus fills. A vegades, el tutor o la tutora pot citar els pares per parlar amb
ells i elles sobre els seus fills, i si els pares tenen algun problema, també poden
anar a parlar amb el tutor o la tutora.
També es fan excursions i activitats extraescolars que són igualment
importants per a l’educació. Cal recordar que es poden demanar ajuts per al
pagament (beques) d’aquestes activitats (per exemple, a l’AMPA,
Associació de Mares, Pares i Alumnes, o als Serveis Socials de l’Ajuntament).

TEMA 2: ON SOM? SESSIÓ 7: BUSCAR PIS

Dret a un habitatge digne:

La Constitució espanyola recull al seu article 47 el dret a l’accés a un habitatge
digne, però això no sempre és així perquè l’habitatge és un producte de mer-
cat del qual es vol treure grans beneficis. 

Pisos de compra o de lloguer:

No tothom té els diners suficients per a comprar un pis, i per tant, molta gent
viu en pisos de lloguer. Com aconseguir-los? Als anuncis als diaris podem tro-
bar propietaris particulars, però cada cop més, és a través de les agències
immobiliàries.

Les agències immobiliàries:

Són empreses que informen dels pisos de lloguer o de compra, i també poden fer
d’intermediaris entre el propietari o propietària i el futur llogater. Per això cobren
una comissió, que pot ser un mes de lloguer, un cop han llogat o venut el pis.

El lloguer:

Perquè ens lloguin un pis, caldrà que podem demostrar que tenim feina, certa
durada de contracte i a vegades, fins i tot, un aval, és a dir, algú amb una bona
situació econòmica que es comprometi a fer-se càrrec del pagament del lloguer
en el cas que el llogater no pugui.

L’estat de la casa:

És important que els pisos i les cases tinguin la cèdula d’habitabilitat, un docu-
ment oficial que certifica que la casa està en bones condicions per a viure-hi.
Aquest document és necessari per a contractar l’aigua, la llum, el gas, etc., si
hi manca algun d’aquests serveis. 

També és important que ens fixem si l’aigua, la llum... estan donats d’alta i les
instal·lacions estan bé i funcionen. 

Altres coses que són importants de mirar poden ser si hi ha prou finestres per-
què hi entri la llum i l’aire, que no hi hagi humitat o esquerdes a les parets i el
sostre, etc. 
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El contracte:

És millor per escrit, perquè si és verbal i sorgeixen problemes, serà més difícil
comprovar-ne la validesa. Perquè sigui vàlid ha de tenir el segell de la Cambra
de la Propietat Urbana, ja que això és important per fer després alguns tràmits
com el reagrupament familiar.

Als contractes han d’aparèixer:

— Els noms dels propietaris i els llogaters.
— La durada del contracte (dependrà de l’acord entre ambdues parts, i si no

apareix al contracte, es sobreentén que és d’un any i s’haurà de renovar
cada vegada fins a cinc anys).

— El preu del lloguer o de la renda (que pujarà cada any segons el que hagi pujat
l’impost de l’IPC; és important que demanem i guardem els rebuts de cada mes).

— Drets i deures per a cada part (és important que mirem de llegir o conèixer
aquestes obligacions).

Les despeses inicials:

Llogar un pis suposa el primer mes una gran despesa, ja que no només haurem
de pagar el preu del lloguer, en el qual poden estar incloses o no les despeses
de l’escala o la comunitat, sinó que a més a més, haurem de pagar la inscrip-
ció a la Cambra de la Propietat Urbana, un mes de dipòsit que podrem recu-
perar quan finalitzi el contracte si tot està en bon estat, i la part que s’emporta
l’agència immobiliària o l’intermediari. 

Si l’aigua, la llum, etc., no estan donades d’alta, haurem de negociar-ne el preu
dels primers mesos, ja que això costarà diners. I el mateix hauríem de fer si el
pis necessités reformes.

El manteniment:

És important mantenir el bon estat del pis o la casa. Per això, sovint serà necessari
fer reparacions. Si es tracta de reparacions petites, per desgast (com per exemple
una aixeta que ja no tanca bé, una bombeta que es fon...), les haurà de pagar el
llogater. En canvi, si es tracta de reparacions més grans, com ara problemes d’hu-
mitat o d’esquerdes a les parets i els sostres, les haurà de pagar el propietari. És pos-
sible que es neguin a fer-ho, però si veiem que això va en contra de la nostra salut
i seguretat, podem anar a l’ajuntament a explicar el problema.

És millor que comentem al propietari que volem reparar alguna cosa, que ho sàpi-
ga i hi estigui d’acord i, fins i tot, si es tracta d’una reparació gran, podem negociar
una rebaixa del preu del lloguer, per exemple. Mai podem demanar al final del con-
tracte que ens tornin diners per les reparacions que hem fet. 

La compra:

És més difícil d’accedir-hi perquè normalment comporta tenir una hipoteca al
banc, i el fet de no pagar-la suposaria la pèrdua del pis, que es quedaria el
banc. Per tant, abans de comprar-nos un pis ho hem de pensar molt bé, segons
la situació i les possibilitats econòmiques que tinguem.

La comissió de les immobiliàries ja es sol incloure al preu del pis. També hi ha pisos
de promoció pública, és a dir dels ajuntaments, més econòmics que els de promo-
ció privada, però també menys nombrosos.

En el cas de la compra, les despeses encara són més grans: el preu del pis, les
despeses de la gestoria i la notaria, la inscripció al Registre de la Propietat, les
despeses del préstec del bancs, l’impost de béns immobles, l’escala i la conser-
vació, i donar d’alta l’aigua, la llum, etc.   
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TEMA 2: ON SOM? SESSIÓ 9: ELS BANCS

Les caixes i els bancs:

Els bancs i les caixes són empreses que es dediquen a fer negocis amb els movi-
ments dels diners. El capital dels bancs és dels accionistes que en són propieta-
ris, mentre que a les caixes, el capital prové dels clients. 

Demanar préstecs (crèdits):

Els bancs o les caixes ens poden prestar diners que haurem de tornar mensual-
ment, segons el temps que hàgim acordat. 

Però no només els haurem de tornar els diners prestats, sinó també els interes-
sos, és a dir, un tant per cent que el banc o la caixa guanyarà per haver-nos
deixat els diners. Depèn de quin sigui aquest interès, haurem de pagar molts
més diners dels que en havien deixat.

L’interès fix vol dir que es manté sigui quina sigui l’evolució dels tipus d’interès
en el mercat. Els crèdits d’interès variable tenen un interès que canvia segons el
preu del diner, que és l’interès que el Banc d’Espanya cobra als bancs privats,
i que té a veure amb dades econòmiques més generals que nosaltres no podem
preveure fàcilment. 

No és fàcil obtenir un crèdit:

Els bancs i les caixes exigeixen força documents i garanties. En primer lloc exigeixen
que la persona demostri que té ingressos suficients per tornar els diners prestats.

Consideren que són suficients si la quantitat que has de tornar-los cada mes no
supera el 30 % dels ingressos familiars. A més, el banc o la caixa ens pot exi-
gir un aval per garantir que, en cas de no pagar el préstec, una altra persona
podrà pagar-lo.

La xarxa d’ajut mutu entre les persones immigrades:

Cada cultura té les seves pròpies normes o els seus propis costums pel que fa al tema
dels diners, i la religió també hi influeix. Això és el que diu l’Aisha, del Marroc:
Hay una limosna obligada para los musulmanes, la llamamos sadaka. Lo hace-
mos después del ramadán. Reunimos dinero y se lo damos a una familia nece-
sitada. Por ejemplo, el año pasado se lo dimos a una marroquina que vive en
el barrio, porque está sola y tiene que mantener a un montón de hijos. Lo damos
de forma discreta, y ella acepta. Darlo y recibirlo, las dos cosas son un deber
[Beatriz Díaz, La ayuda invisible, Likiniano Elkartea, Bilbo, 1999].

Per una altra part, hem de pensar que la situació d’immigració és una situació
difícil que fa que entre moltes comunitats que ja mantenien relacions d’ajuda
mútua als seus països d’origen, es creï encara més una xarxa d’ajut en aquest
sentit entre els membres de la comunitat. Així, l’Alí explica el següent:
Reunimos dinero entre algunos conocidos africanos y así él puede coger el tren y
se va a Murcia a la lechuga. Me llama unos días después desde un pueblo de
Murcia y me dice, “Alí, muchas gracias”. Yo le digo, “no pasa nada, Mohamed,
algunas veces la ayuda es para uno, otras veces es para otro. ¡Nunca sabes en
la vida con qué te vas a encontrar, nunca sabes lo que te va a pasar! [Beatriz
Díaz, La ayuda invisible, Likiniano Elkartea, Bilbo, 1999].

TEMA 3: LA NOSTRA SALUT SESSIÓ 3: DEMANEM HORA

De la Generalitat de Catalunya depèn el Servei Català de la Salut, el qual ha
de garantir el dret a la protecció de la salut que tenen totes les persones sense
distinció. També hi ha mútues laborals per a empreses, i assegurances privades
o centres privats.

Hi ha medicines alternatives que no estan incloses a la sanitat pública, com per
exemple, l’acupuntura, d’origen asiàtic. És possible que alguns dels participants
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hagin conegut als seus països d’origen d’altres tipus de medicines. A l’Àfrica
central, per exemple, alguns continuen utilitzant-se. Però hem de pensar també
que la medicina occidental s’ha imposat durant molt de temps a tot el món i ha
desvaloritzat força els sistemes tradicionals de curació.

A on s’ha d’anar quan estem malalts? 

S’ha d’anar al CAP (Centre d’Atenció Primària) que toqui segons la zona
on es viu. El CAP de Salt està al carrer Manuel de Falla, enfront de la plaça
President Lluís Companys, on també hi ha l’Ajuntament. El telèfon és el
972243737.

Hospitals:

Als hospitals només es va quan la malaltia no es pot tractar correctament si
s’està a casa, o quan s’ha d’operar, i també és on neixen les criatures.
Quan neix un bebè, cal omplir un paper que és el certificat de naixement i por-
tar-lo al Registre Civil del lloc on es visqui, junt amb els passaports o permisos
de residència, i el llibre de família. Aquest tràmit és important per a demanar
després la targeta sanitària del bebè.

Urgències:

A la majoria de CAPs hi ha serveis d’urgències, però només s’hi va quan el pro-
blema és greu i no es pot esperar a demanar hora de visita. Els serveis d’urgèn-
cia només solucionen el problema puntualment, per això el control posterior ho
haurà de fer el metge de capçalera. 

En els problemes molt greus, en general, es va als serveis d’urgències dels hos-
pitals. Es pot demanar el servei d’una ambulància per a fer el desplaçament.
Primer cal pagar-la i després de fer els papers a l’hospital, es reemborsen
aquests diners.

Per anar al CAP...

Quan es va al CAP perquè ens visiti un metge o una metgessa, es demana la
targeta sanitària3. Si es té cartilla de la Seguretat Social, i la dona i els fills
estan posats com a beneficiaris, es tramiten les seves targetes sanitàries i se’ls
dóna un resguard amb el qual poden anar a tots els metges, i a comprar els
medicaments a la farmàcia. 

Si no es té cartilla de la Seguretat Social, el CAP concerta una cita amb l’assis-
tent social de l’ajuntament, qui demanarà el certificat d’empadronament i el
número de passaport o permís de residència per omplir el paper de dret a l’as-
sistència i tramitar la targeta sanitària. Mentrestant, es té un resguard que dóna
dret a l’assistència però no al descompte en la compra dels medicaments. La tar-
geta sanitària triga aproximadament sis mesos a arribar, i amb la qual ja es pot
obtenir el descompte a la farmàcia.

El 18 de març de 2003 es va aprovar una llei perquè aquests tràmits siguin més
fàcils i ràpids, però encara no està en vigor.

Quan neix un bebè, amb el certificat de naixement que es dóna a l’hos-
pital, cal anar a l’oficina de la Seguretat Social (carretera de Santa Eugènia,
40), perquè el puguin inscriure a la cartilla del cap de família, i després ja es
pot anar a demanar la seva targeta al CAP.

Cal pensar que la targeta sanitària és totalment individual, perquè a part del
número de la Seguretat Social, hi ha un número personal. Amb aquesta targe-
ta personalitzada, a cada pacient se li assigna un metge o una metgessa de
capçalera (a partir dels quinze anys) o un o una pediatre (nens i de les nenes
fins als catorze anys).
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Alguns CAPs donen també una targeta d’identificació personal, on apareix el
número d’història, el nom del metge de capçalera, o del pediatre, el seu torn (matí
o tarda), l’adreça i el número de telèfon del CAP, i l’horari d’atenció durant els
dies feiners, i l’horari d’urgències en dies feiners i festius.

Altres serveis sanitaris:

Centres de planificació familiar-Serveis d’Atenció a la Dona (PAD)
(s’ha de demanar al CAP quin ens pertoca) i Serveis Socials d’Atenció
Primària, com per exemple, el SAD (Servei d’Assistència a Domicili). A vega-
des poden estar al mateix centre del CAP, o bé als serveis socials de l’ajuntament
[trobarem informació al material complementari de la sessió sobre l’ajuntament].

TEMA 3: LA NOSTRA SALUT SESSIÓ 6: ELS MEDICAMENTS

La recepta:

És el paper on el metge o la metgessa escriu el medicament que necessitem, per
anar a comprar-lo a la farmàcia.

— Nom del malalt.
— Tipus de medicament.
— Quantes vegades al dia o amb quina freqüència.
— Durant quants dies.
— Signatura del metge i segell amb número de col·legiat.

Hi ha medicaments que es poden comprar sense recepta (aspirines, etc.), però
d’altres, no, i els hem de comprar amb la recepta que ens faci el metge. D’altres
medicaments no entren a la recepta de la Seguretat Social. Si comprem els
medicaments sense recepta són més cars que si ho fem amb la recepta del
metge del CAP (Servei Català de la Salut).

Els medicaments:

No hem de prendre els medicaments que no ens aconselli el metge. Quan ens
recepta un medicament, hem de saber:

— Com s’ha de prendre.
— Per quina via.
— Quina quantitat.
— Si és abans o després dels menjars.
— Quantes vegades al dia.
— Durant quants de dies.

Podem demanar que ens donin les explicacions per escrit. Hem d’avisar al
metge si prenem d’altres medicaments i també si tenim efectes secundaris
(vòmits, taques a la pell, diarrees...). Cal que els prenem fins que ens ho digui
el metge. Cal mirar la data de caducitat.

Per la boca: xarops, suspensions, comprimits, pastilles, càpsules, gotes,
sobres, inhaladors. Existeixen algunes suspensions a les quals cal afegir aigua.
Algunes s’han de guardar a la nevera i llençar després de 7-10 dies. S’han de
moure abans de donar amb les mesures que porten o bé amb xeringues sense
agulla, per donar directament a la boca. Els inhaladors s’administren per la
boca, però s’han d’aspirar, com si prenguéssim aire (al pulmó i no a l’estómac).

Pel nas, per les oïdes o pels ulls: gotes i pomades.

Per l’anus: supositoris, lavatives.

Per la pell: cremes, pomades, locions, gels.

Per la vena, múscul o per sota de la pell: injeccions. S’usen més en els malalts
que estan a l’hospital, i no tant als que són tractats a l’ambulatori.

Per la vagina: òvuls i cremes.
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TEMA 3: LA NOSTRA SALUT SESSIÓ 7: LES ANÀLISIS 

Anàlisis de sang: 

A vegades, el nostre metge de capçalera, o el pediatre ens poden demanar que
ens fem una anàlisi de sang. Al CAP de Salt es fan de dilluns a divendres de 9
a 10 del matí, i cal demanar hora prèviament. Els nens i les nenes menors de
vuit anys han d’anar a fer l’anàlisi al CAP Güell.

Altres proves i especialistes: 

Altres vegades, el metge ens pot demanar altres anàlisis (orina o femta) i pro-
ves (radiografies, ecografies...), o bé ens pot enviar a altres especialistes com
l’oculista, el cardiòleg, el dermatòleg, etc.

Quan el metge de capçalera ens demana una d’aquestes coses hem de saber bé:
— En quin centre s’ha de fer (Güell, hospitals...).
— On s’ha de demanar dia i hora.
— Si necessitem preparació especial, com anar en dejú per l’anàlisi de sang o

haver begut molt de líquid abans d’una ecografia.
— Si haurem de recollir els resultats o l’especialista els enviarà directament al

nostre metge o la nostra metgessa de capçalera.

Sovint ens envien al CAP del Güell, i en algunes ocasions, hi pot haver proves
que s’hagin de realitzar als hospitals (Santa Caterina o Josep Trueta). 

TEMA 3: LA NOSTRA SALUT SESSIÓ 8: L’ESPECIALISTA

Als CAP també hi pot haver alguns especialistes com el ginecòleg, o el den-
tista. Perquè ens visitin, hem de demanar dia i hora a recepció, amb la nostra
targeta sanitària o el resguard.

Dentista:

El o la dentista de la sanitat pública només pot extreure peces, mai empastar-les
o posar-ne de noves, com a mínim gratuïtament. També pot realitzar neteges de
boca necessàries, i les dones embarassades tenen dret a tres visites.
Nosaltres mateixos podem prevenir força els problemes dentals si mirem de no
menjar gaire sucre, si ens rentem les dents després de menjar, i sobretot abans
d’anar a dormir, si cuidem i netegem el nostre propi raspall de dents, etc.

Ginecòleg:

Al CAP de Salt, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h., la llevadora fa proves
d’embaràs sense demanar cita prèviament.

En cas d’embaràs, les dones han de comunicar-ho al seu metge de capçalera
perquè es puguin concretar les visites de control amb el ginecòleg i el dentista. 

El ginecòleg li fa una sèrie de preguntes sobre embarassos anteriors, problemes
de salut, presa habitual de medicaments, etc. Li pren la pressió i el pes, i li dóna
un carnet d’embarassada, on es marquen les dades del control de l’embaràs. El
carnet s’ha de portar durant les visites i el part, i quan es va als altres metges,
cal dir sempre que s’està embarassada i no es poden prendre medicaments que
no hagin estat receptats.

El ginecòleg li demana una sèrie de proves: anàlisi d’orina, de sang, i eco-
grafia. L’ecografia serveix per veure el bebè dins la panxa i saber si es troba
bé. Per a aquesta prova no cal anar en dejú, però sí haver begut força líquid. 

El ginecòleg li dona els papers perquè demani dia i hora per a fer-se les pro-
ves i també marca al seu carnet d’embarassada quan ha de tornar a visitar-lo.

A la propera visita, el ginecòleg informa a la dona si els resultats de les proves
són positius, si ella i el bebè estan bé, i si cal que prengui algun medicament. 
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TEMA 3: LA NOSTRA SALUT SESSIÓ 11: L’ALIMENTACIÓ

Cada tipus d’aliment, aporta diferents elements al nostre cos i a la nostra salut, així
els hidrats de carboni i els greixos ens aporten energia; les proteïnes ajuden a la
formació i el creixement del nostre cos, i les vitamines i els minerals ens protegei-
xen contra les malalties. Quins aliments ens aporten cada un d’aquests elements?
— Hidrats de carboni (cuscús, patates, pa, arròs).
— Greixos (oli, mantega, fruits secs).
— Proteïnes (peix, ous, carn).
— Vitamines i minerals (fruites i verdures). 

La llet i els derivats (mantega, iogurt, formatge) són un tipus d’aliment molt complet.
Ens aporta hidrats de carboni, greixos, proteïnes, i algunes vitamines i minerals.
La pastisseria industrial, les patates fregides, les begudes dolces... no són gaire reco-
manables. Se’n poden menjar de tant en tant, però no se n’ha d’abusar. Ens falta-
rien proteïnes, vitamines i minerals, i podríem tenir problemes amb les dents (càries).
Tampoc menjar fora d’hores és gaire recomanable per al nostre cos i la nostra salut.
Habitualment, els metges o les metgesses ens recomanen menjar diàriament una
certa quantitat de cadascun d’aquests aliments. És a dir, que per seguir les seves
recomanacions, hauríem de menjar una mica de tot cada dia, especialment els
nens i les nenes que es troben en plena fase de creixement.

CADA DIA:
— Tres racions de llet o derivats.
— Dues peces de fruita o una de fruita i una de vegetals crus ben rentats.
— Una o dues racions de peix o de carn o ous.
— Oli o greix vegetal que no sigui de coco ni de palma, per amanir la verdura

i les amanides i per cuinar (per exemple, oli d’oliva, de gira-sol, de cacauet).
— Una o dues racions de verdura (col, bleda, bròquil, carbassó, tomàquet...).
— Una ració de farina a cada menjar (pa, arròs, pasta, sèmola o cuscús...).

CADA SETMANA:
— Dues o tres vegades, llegums (cigrons, mongetes, llenties, soja...).

Vídeo sobre alimentació de nadons i infantil:

Si els membres del cercle estan interessats per l’alimentació de nadons i infantil,
es pot mirar el vídeo realitzat sobre aquest tema pel CAP d’Olot (Institut Català de
la Salut, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Fundació Jordi Gol i Gurina).

Aquest vídeo es divideix en dues parts, una sobre alimentació de nadons i l’al-
tra sobre l’alimentació a partir dels dotze mesos. A la primera part apareixen:
— Informació sobre l’alletament matern.
— Informació sobre la preparació de les farinetes (de fruita, de verdura, de cereals).
— Informació sobre la preparació del biberó (amb cereals i sense cereals).

A la segona part, hi apareixen la vida quotidiana i els menjars que preparen
tres famílies de diferent procedència (Índia, Gàmbia i Marroc).

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 4: EL PERMÍS DE TREBALL

La Llei d’estrangeria:

Serveix per regular l’entrada al país de persones estrangeres extracomunitàries.
L’entrada al país pot seguir processos diferents, com ara demanda de feina, de
continuació d’estudis, de reagrupament familiar, o demanda d’asil per motius
polítics. La demanda de feina és el procés majoritari. 

La Llei d’estrangeria preveu que el Govern pugui fixar cada any un contingent
o cupo de treballadors estrangers perquè els empresaris puguin
demanar-ne per fer feines concretes i per a un temps definit.

Els empresaris presenten les demandes al Ministeri de Treball de cada província,
i aquests les envien a les ambaixades o consulats espanyols perquè s’apuntin les
persones que vulguin, des dels països que tenen signat un conveni de col·labo-
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ració en aquest sentit. Com que no tothom pot accedir a aquest contingent, s’en-
tra al país com es pot. 

Els sindicats i les ONGs s’han queixat diverses vegades d’aquest sistema que
provoca que moltes persones estrangeres que estan al nostre país, continuïn
sense permisos. La solució donada des de l’Administració perquè un treballador
estranger en situació irregular es pugui acollir al contingent és anar al consulat
o a l’ambaixada d’Espanya al seu país, esperar l’oferta de treball i si l’obté,
poder tornar a Espanya.

Però aquesta no és cap solució per als empresaris, ja que el procés pot durar
mesos, mentre que el que necessiten habitualment és mà d’obra urgent.

La forma d’entrada marca molt el procés posterior per obtenir els
permisos, perquè l’actual Llei d’estrangeria estableix que les persones estran-
geres que han arribat sense papers des del 24 de gener de 2001 no poden
obtenir cap tipus de permís (ni de residencia, ni de treball) fins passats entre tres
anys (si tenen familiars aquí i troben feina) i sis anys (si no tenen familiars). 

És a dir, que encara que un empresari les vulgui contractar, no ho pot fer per-
què la llei no li ho permet.

Així, durant aquests anys, la persona no té cap permís ni, per tant, drets com a
treballador, ni com a ciutadà. 

Per tant, l’actual Llei d’estrangeria provoca que moltes persones immigrants
puguin ser explotades laboralment i no tinguin cap possibilitat de demanar els
corresponents permisos de treball ni de residència. 

En aquest sentit, per exemple, és interessant que llegim una part de l’escrit que
va repartir l’Associació GRAMC durant la manifestació a Girona el dia de la
celebració dels Drets Humans el 15 de desembre 2002.

VULNERACIÓ DELS DRETS DELS IMMIGRANTS

Primera vulneració: 
El dret a la immigració de tots els éssers humans (incloent tu mateix).
Ningú emigra si no és per necessitat.

Segona vulneració:
El dret a una existència legal. A la gent als que no es concedeix
papers, han d’estar de tres a sis anys perquè se’ls reconegui existència legal.
A més, no tenen dret de reunió ni de manifestació. 

Tercera vulneració: 
El dret a viure en família. Els immigrants tenen moltes dificultats per a
reagrupar tota la seva família (fills, filles, pares, mares). La llei nega aques-
ta possibilitat als fills majors de divuit anys i dificulta el reagrupament dels
que tenen entre setze i divuit anys.

Quarta vulneració:
El dret a exercir com a ciutadà políticament responsable i votar. Els
immigrants viuen i treballen a Catalunya; també paguen els seus impostos,
però no se’ls considera ciutadans amb plenitud.

Cinquena vulneració:
Tot i que els nens i les nenes dels immigrants neixen aquí, viuen aquí i és
aquest el seu país, però no se’ls reconeix el dret a accedir a la nacio-
nalitat de manera immediata com a la resta dels nens i de les nenes.

[GRAMC, Grups de Recerca i Acció amb les Minories Culturals i els treballadors estrangers]. 

La demanda del permís de residència i de treball: 

Per demanar els diferents permisos, aquestes persones han de demostrar que han
estat residint al nostre país (per exemple, amb el certificat d’empadronament, amb
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matrícules a les escoles, etc.) i que no han estat mai detingudes ni tenen cap decret
d’expulsió. Si es té un decret d’expulsió, s’allarga més el procés per aconseguir-
los, malgrat que s’hagi passat el temps necessari al país i es pugui demostrar. 
Un cop ha passat aquest temps, la persona pot demanar primer el permís de
residència. Per aconseguir després el permís de treball i de residència,
haurà de rebre una oferta de treball per part d’un empresari, o bé, demanar-ho per
compte propi (quan es vol obrir un negoci, per exemple).

Qui pot presentar la demanda del permís de residència i de treball?
— L’empresari que vulgui contractar un estranger.
— La mateixa persona estrangera.

A on?
Sempre a l’Oficina Única d’Estrangers, a la Subdelegació del Govern de cada
província.

Quan?
Si és la primera vegada, cal fer-ho abans de començar la feina, i no es pot
començar a treballar fins que no es concedeixi el permís.

Diferents permisos de treball:

Per compte d’altri:
a) B (inicial): validesa per a un any. Un cop hagi finalitzat aquest període, es

pot demanar el següent.
b) B (renovat): validesa per a dos anys. Aquest permís permet de fer el reagru-

pament familiar.
c) C: validesa per a dos anys.
d) P: validesa permanent. Cada cinc anys s’han de renovar sense haver de

demostrar que té mitjans econòmics suficients,
ni contracte laboral.

Per compte d’un mateix:
a) D (inicial): validesa per un any.

b) D (renovat): validesa per a dos anys.
c) E: validesa per a dos anys.
d) P: validesa permanent. Cada cinc anys s’han de renovar sense haver de

demostrar que té mitjans econòmics suficients.

Un cop presentada la demanda amb tota la documentació que es demana, es
rep un resguard que serveix per a reclamar en el cas que l’Administració negui
la demanda, trigui molt de temps a concedir el permís o no doni cap resposta,
com succeeix a vegades.
L’empresari rep al seu domicili una carta a la qual se li comunica que ja pot pas-
sar a buscar el permís, o si no li han concedit, els motius, o també, si es neces-
siten més informacions o dades. Les renovacions dels permisos s’han de fer un
mes abans de finalitzar el permís anterior. 

Reagrupament familiar:

Què es necessita?
1. Qui vol reagrupar, ha de portar el permís de treball i el de residència, reno-

vats i vigents.
2. Tenir un pis propi o ser titular d’un lloguer.
3. Presentar un acte administratiu o notarial (que es pot demanar a l’ajunta-

ment), on es digui que l’habitatge per al regrupament està en bones condi-
cions per viure-hi la família que es vol reagrupar.

4. Presentar ingressos econòmics (nòmines i contracte laboral).
5. Demostrar que els familiars són directes, a través de l’acte de matrimoni (tra-

duït) i les partides de naixement dels fills (traduïdes oficialment).
6. Presentar els passaports de cada un dels membres de la família que es vol

reagrupar.
7. Declaració que el o la reagrupant no viu a Espanya amb una altra persona

(marit o muller).
Tots aquests documents es presenten al Govern Civil o la Subdelegació del
Govern, juntament amb el document Solicitud de Informe Gubernativo para tra-
mitar un visado de residencia para reagrupación familiar.
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Un cop presentada la sol·licitud, s’ha d’enviar a la família que està al país d’o-
rigen perquè faci la sol·licitud del visat a l’ambaixada o al consulat d’Espanya.
Entre l’enviament del formulari de sol·licitud feta a Espanya i el temps que tenen
els i les familiars per demanar el visat a l’ambaixada espanyola o al consulat
espanyol és només de tres mesos.

Un cop ha arribat la família, s’ha de demanar la sol·licitud del permís de
residència per a cadascú, amb els seus passaports, i omplint el formulari de
Solicitud de permiso de residencia y de permiso de trabajo y de residencia.

Permisos de residencia:

Solen ser de caducitat anual i la majoria van lligats als permisos de reagrupament
familiar. Quan el reagrupament es renova, també ho fan els que tenen el permís
de residència, i els els donen per al mateix temps que els del reagrupament.

Llistat d’ONGs i Sindicats a Girona:

— GRAMC 
(Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals)
Plaça Lluís Companys, 12, baixos, 17003, Girona
Tel. 972219600   
www.gramc.org

— SERGI
(Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social)
Plaça Lluís Companys, 12, baixos, 17003, Girona
Tel. 972213050

— CÀRITES
Pujada de la Mercè, 8, 17004, Girona
Tel. 972204980

— ACCEM
Carrer d’Àngel Marsà i Beca, 1, baixos, 17007, Girona
Tel. 972414234  
www.accem.es

— CREU ROJA
(Oficina Provincial de Girona)
Carrer de Bonastruch i Porta, s/n, 17001, Girona
Tel. 972234019

— UGT
(Unió General de Treballadors)
Carrer de Miquel Blai, 3, 17001, Girona
Tel. 972215158

— CCOO
(Comissions Obreres)
Carrer de Miquel Blai, 1, 17001, Girona
Tel. 972217303

— CGT
(Confederació General del Treball)
Avinguda de Sant Narcís, 28, entresòl, 2a, 17001, Girona
Tel. 972231219

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 5: BUSQUEM FEINA

Les empreses de treball temporal (ETT):
Una ETT és una empresa que contracta treballadors i treballadores, i els posa a
disposició d’una altra empresa, anomenada usuària, amb caràcter temporal.
Per realitzar aquesta activitat les ETT les ha d’autoritzar l’autoritat competent
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(Departament de Treball o Ministeri de Treball i Assumptes Socials) segons el seu
àmbit geogràfic d’actuació.

La normativa laboral només permet que les empreses contractin treballadors a
través de les ETT en el cas que tinguin un augment d’activitat temporal (durada
màxima del contracte: sis mesos) o que necessitin cobrir una baixa per malal-
tia, maternitat, etc. (la durada del contracte dependrà de la durada de la
baixa). Algunes empreses contracten per ETT per provar els treballadors abans
de contractar-los directament (durada màxima del contracte: tres mesos).

És il·legal que els treballadors hagin de pagar per ser seleccionatss, contractats,
o per rebre informació.

Les empreses usuàries paguen l’ETT per aquest servei a través d’un contracte
que es diu Contracte de posada a disposició, i el treballador cobra de l’ETT per
les hores treballades, a través d’un contracte de treball. Per tant, si el treballa-
dor necessita qualsevol informació, s’ha d’adreçar a l’ETT. 

A partir de l’any 1998 s’inicia un procés per igualar el salari dels treballadors
contractats per ETT al dels treballadors de l’empresa usuària. El salari depèn del
lloc de treball segons el que estableixi el conveni col·lectiu de les ETT de l’any
1997. Aquest salari inclou la part proporcional de pagues extraordinàries, fes-
tius i vacances, i la part d’indemnització en finalitzar el contracte (dotze dies
per any treballat).

Les ETTs acostumen a posar anuncis d’ofertes a mitjans de comunicació generals
i especialitzats. Per apuntar-se a una ETT només cal portar-hi el currículum
segons un model predeterminat, juntament amb una fotografia de mida carnet.
Si no es porta aquest currículum, s’omple una fitxa personal i es manté una
entrevista amb l’ETT perquè aquesta pugui determinar quin és el lloc de treball
més adequat per a la persona que s’apunta a la seva borsa de treball. En el
moment que disposen d’alguna oferta adequada, es posen en contacte amb la
persona interessada.

Sovint, molts col·lectius, associacions i sindicats s’han queixat que les ETT aju-
den a què hi hagi encara més precarietat laboral, ja que els contractes laborals
no solen ser llargs i això dificulta que els treballadors i les treballadores puguin
cobrar les prestacions socials com ara l’atur.
A la pàgina www.cangenis.com/treball2.htm a l’àrea de Joventut de l’Ajuntament
de Palafrugell, apareix un llistat de totes les ETTs de la província de Girona.

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 6: EL CONTRACTE

Hi ha moltes classes de contracte i continues decisions polítiques que fan que
una persona que no domini aquest tema, difícilment conegui totes les modalitats. 

Per això és recomanable demanar els nostres dubtes als sindicats.
En un contracte de treball és important tenir en compte el següent:
— Llegir-ho tot i comprendre-ho.
— Fixar-se que tingui el segell del Ministeri de Treball i la data; això és garan-

tia que aquest contracte està enregistrat.
— L’empresari té que donar una còpia del contracte a la persona interessada.

Quan el contracte s’acaba:

— Hi ha contractes que quan s’acaben no s’ha de pagar cap liquidació o qui-
tança.

— Hi ha contractes que quan acaben obliguen al patró a pagar una quantitat
que es diu liquidació o quitança (finiquito, popularment).

— Hi ha contractes amb els quals s’ha d’avisar quan s’està acabant; aquest avís
s’ha de fer per escrit; al mateix escrit ha de venir una fulla de liquidació perquè
l’interessat estudiï si està d’acord amb la quantitat de diners que ha de rebre.

— Hi ha contractes amb els quals no es fa cap avís quan s’acaben.
— Hi ha contractes amb els quals es té dret a cobrar l’atur.
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Quan s’acomiada al treballador abans de finalitzar el contracte: 

La Llei laboral estableix que tots els acomiadaments han de ser comunicats per escrit.

Si l’empresaria ho diu de paraula, què s’ha de fer?

Anar el mateix dia al sindicat i explicar-ho a l’assessor o l’assessora perquè
aquest demani a l’empresari  el motiu de l’acomiadament i l’escrit.
Si es segueixen aquestes orientacions, les lleis laborals donen la raó al treba-
llador, que, per tant, pot reclamar el que li pertany.
De totes maneres, davant qualsevol dubte el millor és anar al sindicat, on ens
ho poden explicar tot bé.

Si l’empresaria ho diu per escrit, què s’ha de fer?

— Signar l’escrit i posar la data (dia, mes, any).
— Escriure no conforme amb el contingut.
— Si l’empresaria ofereix diners per la quitança i no es sap quina quantitat s’ha

de cobrar, és millor no agafar-ho.
— Demanar còpia de l’escrit que s’ha signat i anar al sindicat amb les nòmines,

el contracte i l’escrit, perquè els assessors o les assessores calculin la quanti-
tat que s’ha de cobrar.

Quan el treballador marxa abans de finalitzar el contracte:

— Depèn del contracte que es tingui, l’empresari ha de pagar la liquidació pels
dies treballats.

— Hi ha contractes amb els quals no es pot exigir res.
— No es pot demanar l’atur. 

La nòmina:

Tots els treballadors que tenen un contracte de treball per una empresa, cobren
cada mes per un full que es diu nòmina.

Què s’ha de tenir en compte en una nòmina?

— Els diners que s’han de cobrar.
— El nom i cognoms.
— El nom de l’empresa i el domicili.
— L’antiguitat.
— S’ha de signar i quedar-se’n una còpia.

Per a renovar el permís de treball s’ha de demostrar que s’ha estat treballant i les
nòmines són un bon document per demostrar-ho. Cada any el salari que es cobra
varia. Si es veu que això no és així, s’ha d’anar al sindicat per saber quina quan-
titat correspon a aquest any. Cada any els sindicats i les empreses fixen el sou.
L’acord al que arriben s’escriu en un document que es diu conveni col·lectiu (per
exemple, el de les Indústries Càrniques, el d’Hostaleria i Comerç, etc.).

L’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques):

Aquestes sigles són les que coneixem com a declaració de la renda, que estan
obligats a fer totes les persones espanyoles i estrangeres que viuen i treballen al
nostre país legalment.
És important saber que tots els treballadors per compte d’altri, a les seves nòmines,
se’ls descompta cada mes un tant per cent (l’IRPF) que va destinat a la declaració
de la renda, perquè així al final del període (mes de juny, que és quan es presen-
ta la declaració del que s’ha guanyat l’any anterior) no sigui tan alta la quantitat a
pagar a Hisenda. Si la declaració resulta negativa, Hisenda torna diners al treba-
llador, i si la declaració resulta positiva, el treballador haurà de pagar a Hisenda.

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 8: LA SEGURETAT SOCIAL

Tots els treballadors d’aquest país (treballadors per compte d’altri o per compte
propi) estan obligats a afiliar-se a la Seguretat Social (a donar-se d’alta) i pagar
una determinada quantitat cada mes quan estan treballant. 
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El pagament o la cotització a la Seguretat Social el o la fan les empreses i els tre-
balladors. La quantitat que han de pagar els empresaris i els treballadors ve sem-
pre ordenada pel Govern i es publica al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), cada any.

Per a què serveix la Seguretat Social?

Aquests diners que es paguen cada mes a la Seguretat Social serveixen per
pagar el treballador quan està malalt i perquè els seus familiars propers rebin
assistència mèdica i tinguin descompte en els medicaments (dona, fills, filles,
pares jubilats; aquests últims, només en el cas de les persones estrangeres).
Pagar (cotitzar) a la Seguretat Social serveix també per a poder cobrar de l’a-
tur quan no es té feina. 

Per això és important saber si l’empresa està pagant (cotitzant) a la Seguretat
Social per als seus treballadors.

Com es pot saber si una persona està donada d’alta 
a la Seguretat Social?

Si és la primera vegada que es té un contracte de treball, es rep una targeta
que es diu d’Afiliació a la Seguretat Social (de color groc), on apareix el nom
del treballador o la treballadora, i dels familiars al seu càrrec. 

Si ja no és la primera vegada, cal anar a l’Institut Nacional de la Seguretat
Social per demanar un document de vida laboral (un document a on apareixen
totes les empreses per a les quals s’ha treballat i en quins períodes), i així es pot
saber quines empreses han pagat per a nosaltres (carretera de Santa Eugènia,
38-40, Girona, telèfon 972205304).

El TC1 i el TC2

Les empreses cada mes han de fer aquests documents i presentar-los a la
Seguretat Social.

Al TC-2 hi ha apuntats els noms de tots els treballadors de l’empresa que estan
donats d’alta a la Seguretat Social. 

És a dir, que l’empresari paga perquè quan algú estigui malalt pugui cobrar igual-
ment el seu salari. El TC-1 és el document on està escrita la quantitat de diners que
l’empresa paga a la Seguretat Social cada mes per als treballadors que té.

Tant el TC-1 com el TC-2 han d’estar penjats al tauló d’anuncis de l’empresa. El
TC-1 i el TC-2 es demanen per renovar els permisos de treball. Els treballadors
per compte propi també han de cotitzar cada mes a la Seguretat Social per quan
estiguin malalts ells o els seus familiars. Els pagaments es fan a la Tresoreria de
la Seguretat Social.

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 9: LA BAIXA LABORAL

La baixa laboral la dóna el metge quan no es pot treballar per haver patit algun
accident o per estar malalts. La pot signar tant el metge de capçalera, com el
metge d’urgències si és necessari, i cal portar-la a la feina per justificar que no
es pot anar a treballar.

Fer-se mal a la feina o tenir una malaltia comuna:

Quan un treballador o una treballadora es fa mal a la feina, és la mútua i no la
Seguretat Social qui es fa càrrec del seguiment de la seva malaltia. La Seguretat
Social només es fa càrrec de les malalties comunes (grips, refredats, dolors pun-
tuals, etc.) i fins un temps determinat (tres mesos). 

A partir dels tres mesos de baixa laboral, el metge de la Seguretat Social passa
aquesta baixa a la mútua de l’empresa del treballador. Totes les empreses estan
obligades a tenir una mútua d’accidents laborals.
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Es cobra el mateix?

Quan s’està de baixa per malaltia comuna (una grip, per exemple), no es cobra
el mateix que si s’estigués treballant. En canvi, quan es tracta d’un accident
laboral, s’ha de cobrar el mateix que si estigués treballant. De totes maneres, a
partir d’uns mesos de baixa, tampoc es cobrarà el mateix.

Hem de tenir en compte que aquí s’exposen les generalitzacions del funcionament
i que hi poden haver tants casos diferents com persones hi hagi al grup de con-
versa. La màxima és que, davant el dubte, es consulti el cas particular als sindicats.

Quan pot durar la baixa?

Si es tracta d’una baixa per força temps, cada setmana cal portar un justificant
a l’empresa, que el fa el metge de capçalera, o el metge de la mútua. Quan s’a-
caba la baixa, també és necessari anar a buscar l’alta i lliurar-la a l’empresa.

TEMA 4: TREBALLEM SESSIÓ 10: L’ATUR

S’està a l’atur quan una persona es queda sense feina perquè ha finalitzat el
seu contracte, o perquè ja no se li vol renovar.

Què s’ha de fer?

— Mirar si el contracte que tenia és dels que donen dret a cobrar de l’atur.
Segons les lleis laborals actuals (1996) només podran cobrar l’atur aquelles
persones que hagin cotitzat durant dotze mesos a la Seguretat Social (no cal
que siguin seguits a la mateixa empresa).

— La quantitat dependrà de la quantitat que aparegui a les darreres quatre
nòmines.

— El temps que es cobrarà l’atur dependrà del temps treballat (a dotze mesos
treballats corresponen tres mesos d’atur).

— És recomanable anar al sindicat per informar-se.
— Tant si s’ha de cobrar l’atur com si no, s’ha d’anar a l’OTG (Oficina de

Treball de la Generalitat) per apuntar-se a les llistes de les persones que bus-
quen feina. Un cop apuntats, s’obté una targeta que es diu demanda de
serveis, amb segell de l’OTG.

Un cop es tingui aquesta targeta, cal presentar-se a l’OTG perquè ens posin el
segell els dies que apareixen escrits a la targeta. No anar a segellar aquests
dies suposa que les persones que estiguin cobrant perden el cobrament, i que 
les persones que no estiguin cobrant poden no rebre una nova targeta i, per
tant, ja no siguin demanadores de feina. S’ha de tenir en compte que un treba-
llador estranger no pot ser demanador o demanadora de feina si no té permís
de treball o permís de residència permanent (P).

L’ajuda familiar:

Si una persona està casada i té fills i no pot cobrar de l’atur perquè no té els
dotze mesos cotitzats o també perquè ja ha finalitzat el període de cobrament
de l’atur i encara no té feina, pot demanar a l’OTG l’ajuda familiar. La quanti-
tat de diners i el temps que es podrà cobrar depenen del treball anterior del
demanador o de la demanadora com també del número de fills i/o filles; per
això es poden trobar diferents ajudes familiars.

Què s’ha de fer per cobrar l’ajuda familiar?

— Apuntar-se com a demanador o demanadora de feina.
— No tenir cap feina.
— Presentar-se a l’OTG els dies que estan marcats a la targeta.
— No cobrar de l’atur.
— Assistir als cursos de formació quan es comuniquin.

Durant el temps que s’estigui cobrant l’ajuda familiar o l’atur, la OTG pagarà a
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la Seguretat Social perquè es pugui tenir protecció en cas de malaltia.
Hem de tenir en compte que cada cas és una excepció i que el que s’ha expo-
sat aquí són les línies generals. Per tant, ens podem trobar que cada participant
aporti experiències que s’hagin desenvolupat de manera diferent, és a dir,
seguint passos diferents als que hem assenyalat aquí.

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ

És important que realitzem periòdicament (cada quinze dies o després de
cada tema...) aquesta activitat d’avaluació per dues raons:
— Poder adaptar el cercle de conversa als interessos, les possibilitats i les neces-
sitats dels participants.
— Valorar si estem aconseguint o no els objectius del cercle de conversa (apa-
reixen a la introducció d’aquesta guia).
Us proposem una activitat senzilla, basada en preguntes directes que ens
podem formular a nosaltres mateixos i als participants. 

Com que a l’inici del cercle pot resultar difícil formular aquestes preguntes i
obtenir argumentacions per part dels participants, ens podem formular i res-
pondre nosaltres mateixos preguntes com les següents:

Preguntes que ens podem formular a nosaltres mateixos
— Sempre són presents la majoria dels membres del cercle?
— Comprenen bé els missatges en català? 
— Participen en la realització de les activitats?
— Entenen la finalitat de les activitats?
— Intenten utilitzar el vocabulari i les expressions presentades?
— Sorgeixen converses sobre diversos temes?
— Intenten participar en les converses que sorgeixen?
— S’ajuden mútuament?
— S’escolten mútuament?

— Cadascú coneix com a mínim el nom de la resta dels companys i de les com-
panyes?

Les respostes a aquestes preguntes ens poden ajudar molt a reflexionar entre tots
i totes sobre el funcionament de cada cercle, les seves dificultats concretes, el
que s’està aconseguint, etc.

Més endavant, a mida que hi hagi una major confiança i comprensió mútua
entre els participants de cada cercle, podem mirar de formular directament pre-
guntes com les que segueixen, mirant d’adaptar-les al nivell de comprensió:

Preguntes que podem formular als 
participants de cada cercle de conversa

— Quins temes dels que apareixen a la guia són més importants per a
vosaltres?

— Per què?
— Quins temes no apareixen a la guia i creieu que serien interessants per a

vosaltres?
— Quines activitats us agraden o no i per què?
— Què us resulta més fàcil o difícil?
— Per què?
— Com creieu que ho podríem millorar? 
— Quines coses heu après fins ara?
— Cada vegada compreneu i parleu més el català?
— Per què?
— A on el parleu?
— Per què voleu o no aprendre més català?
— Per què us agrada o no venir al cercle de conversa?
— Què sabeu dels vostres companys i de les vostres companyes: només el nom,

on viu, d’on és, què li agrada...?
— Què sabeu de nosaltres: només el nom, on vivim, què ens agrada...?
— Quines coses podem fer junts perquè ens coneixem millor?
— Quines activitats us agradaria fer a fora del cercle de conversa?
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CODI 1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

BON DIA

HOLA, QUÈ TAL? HOLA, COM ESTÀ?

COM 
ESTÀS?

COM 
ESTÀS? 

BÉ, GRÀCIES

BÉ I TU?

ADÉU

SALUT!

BONA TARDA

BONA NIT



CODI 2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

GIRONA

GIRONA

ESCOLA
D’ADULTS

SALT

SALT

SALT



CODI 3
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

L’AVINGUDA

L’EDIFICI LA CASA

EL PORTAL EL REPLÀ

LA CIUTAT EL POBLE

LA PLAÇA

EL CARRER



CODI 4
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL MÓN

CATALUNYAESPANYA



CODI 5
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA FILLA

L’AVI

L’ÀVIA

LA MARE

EL PARE

EL FILL



CODI 6
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

TÉ EL CABELL ARRISSAT TÉ EL CABELL LLIS I LLARG TÉ EL CABELL CURT

ÉS ALT I PRIM PORTA ULLERES

ÉS GROS I BAIX

PORTA UNA CUA

TU



CODI 7.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

S’AIXECA ES VESTEIX

ES RENTA LA CARA SE’N VA A TREBALLAR

TREBALLA

ESMORZA

TORNA A TREBALLAR DINA



CODI 7.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

TORNA A TREBALLAR PLEGA

ARRIBA A CASA ES DUTXA

ESTUDIA SOPA

MIRA LA TELE DORM
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COMPRA ESCOMBRA LA CASA

RENTA LA ROBA CUINA



CODI 8.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

ESTÀ CONTENT ESTÀ TRIST

ESTÀ AVORRIT ESTÀ PREOCUPADA

ESTÀ NERVIÓS

TÉ VERGONYA

TÉ POR

ESTÀ ENFADAT



CODI 8.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

PLORA RIU

TÉ FRED TÉ CALOR

TÉ SET

ESTÀ CANSAT

ESTÀ BÉ

TÉ GANA



CODI 9.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA PARADA DEL BUS

L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

L’ESTACIÓ DE TREN



CODI 9.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA



CODI 9.3
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL TREN

C/ MAJOR

L’AUTOBÚS EL COTXE

LA BICICLETA LA MOTO

L’AVIÓ EL VAIXELL
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LA LLAR D’INFANTS L’ESCOLA

L’INSTITUT L’ESCOLA D’ADULTS



CODI 10.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

APRENEN ESCRIUEN

FAN MÚSICA

PINTEN

FAN INFORMÀTICA FAN ESPORT

FAN EXCURSIONS
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EL BANY
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LA CUINA
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LA SALA - MENJADOR
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L’HABITACIÓ



CODI 12
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

   ES LLOGA



CODI 13
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA



CODI 14
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL CAIXER AUTOMÀTIC

LA TARGETA DE CRÈDIT

LA LLIBRETA

EL BANC
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EL MERCAT MUNICIPAL EL MERCAT MUNICIPAL

LES PARADES EL SUPERMERCAT



CODI 15.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA TARONJA LA POMA EL PLÀTAN

LA LLIMONA EL MELÓ LA SÍNDRIA

LA MADUIXA LA PERA LA CIRERA

EL RAÏM LA PINYA ELS DÀTILS

LES AMETLLES LES PANSES ELS PISTATXOS



CODI 15.3
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA CEBA LA PATATA

LES MONGETES SEQUES LES LLENTIES ELS CIGRONS

L’ENCIAM LA COL-I-FLOR L’ALL

EL CARBASSÓ L’ALBERGÍNIA LA PASTANAGA

EL PEBROT LA TOMATA ELS XAMPINYONS

LES MONGETES VERDES



CODI 15.4
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL PORC EL CONILL

EL POLLASTRE LA VEDELLA

EL XAI EL PEIX



CODI 15.5
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL FORMATGE LA LLET EL IOGURT

LA MANTEGA LA XOCOLATA L’OU

EL PAQUET DE SUCRE EL PAQUET DE GALETES EL PAQUET DE MAGDALENES

LA BARRA DE PA EL PA RODÓ EL PAQUET D’ARRÒS

EL PAQUET DE CAFÉ EL PAQUET DE PASTA

EL PAQUET DE SAL LA LLAUNA DE CONSERVA L’AMPOLLA

EL PAQUET DE CUSCÚS



CODI 16
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

PELAR TALLAR

FREGIR BULLIR

BATRE COLAR

REMENAR

SERVIR



CODI 17
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL
 B

A
R



CODI 18.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL VESTIT EL PANTALÒ LLARG

EL PANTALÓ CURT EL JERSEI

LA SAMARRETA L’ABRIC

LA FALDILLA

LA CAMISA

EL CINTURÓ



CODI 18.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL PIJAMA LES CALCES I ELS SOSTENIDORS

ELS CALÇOTETS LA SAMARRETAELS MITJONS

ELS COLORS

LES SANDÀLIES LES BOTES LES ESPORTIVESLES SABATES
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LA PRIMAVERA L’ESTIU

L’HIVERNLA TARDOR



CODI 19.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

FA CALOR

FA FRED

FA VENT

ESTÀ NÚVOL

PLOU

NEVA

HI HA TEMPESTA

FA BO

17∫ -3º

12∫



CODI 20
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

TÉ MAL DE CAP TÉ FEBRE

TÉ PICOR

TÉ MAL D’ESQUENATÉ MAL DE QUEIXALTÉ MAL DE PANXA

TÉ MOCS



CODI 21.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL C.A.P.

L’HOSPITAL

L’HOSPITAL

LA TARJA
SANITÀRIA

LA TARJA
D’IDENTIFICACIÓ

PERSONAL



CODI 21.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL METGE DE CAPÇALERA

LA PEDIATRA

URGÈNCIES

LA VISITA

EL PART

L’OPERACIÓ



CODI 22
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL XAROP

ELS SUPOSITORIS

LES PÍNDOLES

L’INHALADOR

LA XERINGA

LA POMADA

EL TERMÒMETRE

LA RECEPTA

EL SOBRE

LES GOTES



CODI 23
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA RADIOGRAFIA

EL C.A.P. GÜELL

LA PETICIÓ L’ANÀLISI DE SANG

L’ANÀLISI D’ORINAL’ANÀLISI DE FEMTA



CODI 24
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

ELS ACCIDENTS



CODI 25
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

S’HA FET UN TALL

S’HA DONAT UN COP

HA CAIGUT FARMÀCIA

EL IODE L’ALCOHOL L’ESPARADRAP LES VENES

LES TIRETESEL COTÓ FLUIXLA CINTA ADHESIVA



CODI 26
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

ELS ALIMENTS



CODI 27
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL PRESERVATIU

EL DIAFRAGMA
LES PÍNDOLES ANTICONCEPTIVES

EL DIU

LES COMPRESES



CODI 28.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL PAGÈS LA JARDINERA

EL PALETA EL PESCADOR

EL MECÀNIC EL LAMPISTA

EL FUSTER NETEJA



CODI 28–2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL CUINER LA CARTERA

EL REPARTIDOR LA PERRUQUERA

LA VENEDORA LA CAIXERA

EL BOMBER EL CONDUCTOR



CODI 29.1
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

EL MARTELL ELS CLAUS

ELS CARGOLS EL TORNAVÍS

LES BROTXES EL CORRÓ

LES ALICATES

LA CLAU ANGLESA

EL TREPANT



CODI 29.2
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LES EINES DE PALETA



CODI 29.3
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

LA GALLEDA LES TISORES

L’AGULLA EL CARRETÓ

LA BOMBETA LA BROTXA

LA PALA EL PAL DE FREGAR



CODI 30
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

ELS PAPERS



CODI 31
PLA LOCAL DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SALT — FEM UN SALT SOLIDARI

GUIA PER ALS CERCLES DE CONVERSA

DEMANDA DE FEINA I D’INFORMACIÓ
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EL CONTRACTE
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DEMANA PERMÍS PER ANAR AL METGE

ARRIBA TARD
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