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1. Voluntariat lingüístic
Introducció
Aprenentatge de la llegua, acollida lingüística i foment de l’ús del català.
Llengua, cultura i tradició.
Català per a tothom és el projecte de l'Ateneu que concentra les diferents
activitats que desenvolupa l'entitat, per fomentar l'ús social de la llengua
catalana entre la ciutadania nouvinguda a través de la formació en
competències lingüístiques bàsiques. L’Ateneu vol facilitar, a través d’aquest
projecte, la plena integració de la ciutadania nouvinguda i la promoció i
defensa de la llengua, la cultura i les tradicions de Catalunya.
Dues de les activitats d’aquest projecte es realitzen amb la col·laboració de
voluntaris:



Conversem en català
Espai d’acollida lingüística

Objectius del programa






Promoure l’ús social del català
Fomentar l'ús del català com a vehicle imprescindible per a la
plena integració
Apropar la llengua, la cultura i les tradicions de Catalunya a la
població nouvinguda
Facilitar el coneixement de la llengua catalana entre els
nouvinguts i fomentar-ne l’ús
Fomentar el voluntariat lingüístic entre els socis i usuaris de
l’Ateneu
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En què consisteix el programa?
Conversem en català:
S’organitzen activitats per a la pràctica i el foment de l’ús del català entre els
pares i mares d’alumnat nouvingut. Es programen grups de conversa de
nivell elemental a diferents escoles del municipi durant els mesos escolars;
entre gener i maig, i entre octubre i desembre, i en horari de tarda per
coincidir amb l'hora d’entrada i de recollida dels infants; són espais de
conversa inicial que es realitzen en les mateixes escoles per facilitar
l’assistència de les famílies, ajudar-los en la seva integració i donar-los una
porta d’entrada a la ciutat a través de la llengua i d’activitats relacionades.
Les sessions de conversa estan dinamitzades per persones voluntàries.

Espai d’acollida lingüística:
Espai pensat per facilitar i garantir en qualsevol moment el primer contacte
amb la llengua catalana a la població nouvinguda i informar-los dels serveis
i recursos útils per a la seva integració.
Hem detectat una demanda en una franja d’edat concreta, entre 14 i 18
anys, són joves nouvinguts que s’incorporen al sistema d’escolarització
obligatòria amb la mancança de desconèixer la llengua catalana, l’espai està
pensat per ajudar-los en aquesta competència d’una manera dinàmica, per
ajudar-los a conèixer i practicar les situacions comunicatives bàsiques i
adquirir vocabulari.
Es presenta el català coma llengua d’acollida amb informació bàsica sobre
la llengua i la societat catalanes, la situació geogràfica de Catalunya, les
llengües oficials que s’hi parlen i la llengua catalana vista des d’altres
llengües.
Les sessions de conversa estan dinamitzades per persones voluntàries en
grups de dues a cada sessió.

4

Ateneu Santcugatenc
Avinguda de Gràcia, 16
08172 Sant Cugat del Vallès
936 745 195
www.ateneu.cat
institucional@ateneu.cat

Requisits per a ser persona voluntària






Manifestar una disposició a realitzar tasques voluntàries
Assistir al curs de formació bàsic i específic
Tenir aptituds, actituds i habilitats per desenvolupar la tasca acordada
Signar i complir el full de compromís amb l’entitat
Presentar el certificat d’antecedents penals en cas que el taller es realitzi
amb menors

Es necessiten persones voluntàries que vulguin donar a conèixer el català a pares i
mares d’infants nouvinguts, en horari de tarda a les escoles de primària per
facilitar-ne la participació i assistència i també a joves nouvinguts, en horari de
tarda a la mateixa seu de l’Ateneu.

Requisits per a ser usuari




Ser persona nouvinguda a la ciutat i a Catalunya
Manifestar interès a conèixer la llengua i la cultura catalanes
Fer la inscripció corresponent, gratuïta

Formació
L’Ateneu Santcugatenc ofereix a les persones voluntàries la formació
adequada a la tasca que han de realitzar. Aquesta formació inclou un
temari bàsic inicial, d’introducció al voluntariat, i un temari més específic
segons el tipus de voluntariat.
Però la formació ha de ser continua i no només prèvia a la realització de la
tasca, pel que voluntaris i voluntàries i organització han d’estar
compromesos amb l’interès per a formacions que puguin ajudar a
desenvolupar millor la tasca confiada o a ampliar l’abast d’aquesta tasca i
contribuir al desenvolupament personal de les persones voluntàries.
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Metodologia








Proposta de curs el mes d’octubre
Calendarització de les sessions del curs
Detecció de les necessitats concretes i delimitació dels possibles
voluntariats
Assignació de responsabilitats entre els voluntaris i voluntàries
Valoracions trimestrals
Seguiment de l’alumnat i de les persones voluntàries
Valoració final del projecte:
- Voluntaris i voluntàries
- Escoles i Instituts
- Pla d’entorn de l’Ajuntament de Sant Cugat

Difusió del programa de voluntariat









Buscar i convidar als membres de l’associació a que es vinculin amb el
projecte i, per tant, puguin acabar realitzant un voluntariat a la mateixa
entitat a la qual pertanyen
Enviar informació per tramesa postal o correu electrònic a persones
relacionades d’alguna manera amb l’associació
Buscar persones voluntàries a punts de suport del voluntariat de la mateixa
ciutat com l’Oficina de Voluntariat de l’Ajuntament de Sant Cugat
Buscar persones voluntàries en altres entitats col·laboradores o altres
institucions
Publicar ofertes de voluntariat a la pàgina web de l’entitat o xarxes socials
Oferir propostes de voluntariat als mitjans de comunicació locals (diari,
radio, premsa local)
Utilitzar el boca-orella (el voluntariat mateix, el personal remunerat o els
òrgans de govern poden ser un via de captació)

Avaluació
Cada trimestre, els responsables del projecte, així com els responsables de
l’entitat, es reuneixen per avaluar el funcionament del programa.
Aquesta avaluació trimestral és un espai de millora en què es comparteixen
les bones pràctiques i les pràctiques a evitar. També es busquen possibles
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relacions entre els projectes i es valora la tasca de les diferents persones
voluntàries.
De forma anual, es realitza una valoració del projecte a gran escala. Les
persones voluntàries tenen l’oportunitat de valorar el programa de
voluntariat de l’Ateneu Santcugatenc i de fer propostes de millora en tots
els sentits. L’organització de l’entitat pot, en aquest moment, conèixer de
primera mà com està funcionant el voluntariat a l’entitat, així com
reconèixer la feina feta de forma directa.
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2. Tallers d’Estudi Assistit (TEA)
Introducció
Tallers de suport a la tasca escolar per a alumnes d’ESO que es realitzen en horari
extraescolar. Els i les alumnes vénen derivats d’instituts i escoles diferents segons
els criteris dels tutors, i les sessions estan coordinades per 5 persones voluntàries
a cada sessió.
Els tallers es realitzen els dilluns i els dimecres en horari de tarda.
Aquest projecte es realitza en col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn de
l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès.

Objectius del programa






Ajudar l'alumnat que ho necessiti a adquirir hàbits i tècniques
d'organització i d'estudi
Incidir en les matèries de major dificultat de cadascun d’ells
Afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge
Col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una
etapa educativa
Promoure l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la
comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social

En què consisteix el programa?
Amb aquest projecte es pretén que els alumnes derivats de els escoles i instituts
puguin millorar l’èxit escolar i assolir uns bons resultats, unes competències i uns
percentatges de graduació a 4t d’ESO similars als del conjunt de l’alumnat i una
continuïtat d’estudis post-obligatoris.
Els TEA es realitzen de novembre a juny, dos cops a la setmana, els dilluns i els
dimecres en horari de tarda, un cop els alumnes han sortit de les seves respectives
escoles. Aquesta periodicitat ajuda a assolir una continuïtat en el reforç i una
generació d’hàbits d’estudi i treball en els alumnes. Es porta un control
d’assistència i s’informa les famílies i les escoles de les faltes no justificades.
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Requisits per a ser persona voluntària







Manifestar una disposició a realitzar tasques voluntàries
Assistir al curs de formació bàsic i específic
Tenir aptituds, actituds i habilitats per desenvolupar la tasca acordada
Signar el contracte de voluntariat amb l’entitat
Signar i complir el full de compromís amb l’entitat
Presentar el certificat d’antecedents penals

Es necessiten persones voluntàries disponibles un parell d’hores a la setmana per
fer suport a adolescents en l’estudi. La seva tasca es centrarà en ensenyar a
organitzar l’agenda dels alumnes, tècniques d’estudi i donar reforç escolar per
temes concrets

Requisits per a ser usuari




Ser estudiants d’ESO en alguna escola o Institut del municipi
Estar derivat pel professorat o tutors/es del centre on estudia
Signar el full de compromís d’aprofitament del recurs

Formació
L’Ateneu Santcugatenc ofereix a les persones voluntàries la formació
adequada a la tasca que han de realitzar. Aquesta formació inclou un
temari bàsic inicial, d’introducció al voluntariat, i un temari més específic
segons el tipus de voluntariat.
Però la formació de les persones voluntàries ha de ser continua i no només
prèvia a la realització de la tasca, pel que voluntaris i/o voluntàries i
organització han d’estar compromesos amb l’interès per a formacions que
puguin ajudar a desenvolupar millor la tasca confiada o a ampliar l’abast
d’aquesta tasca i contribuir al desenvolupament de les persones
voluntàries.
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Metodologia








Derivació dels i les alumnes des de les escoles o instituts a principi de cada
curs
Detecció de les necessitats concretes i delimitació dels possibles
voluntariats
Assignació de responsabilitats entre les persones voluntàries
Calendarització de les sessions del curs
Valoracions trimestrals
Seguiment de l’alumnat i de les persones voluntàries
Valoració final del projecte:
- Persones voluntàries
- Escoles i Instituts
- Pla d’entorn de l’Ajuntament de Sant Cugat

Difusió del programa de voluntariat









Buscar i convidar als membres de l’associació a que es vinculin amb el
projecte i, per tant, puguin acabar realitzant un voluntariat a la mateixa
entitat a la qual pertanyen
Enviar informació per tramesa postal o correu electrònic a persones
relacionades d’alguna manera amb l’associació
Buscar persones voluntàries a punts de suport del voluntariat de la mateixa
ciutat com l’Oficina de Voluntariat de l’Ajuntament de Sant Cugat
Buscar persones voluntàries en altres entitats col·laboradores o altres
institucions
Publicar ofertes de voluntariat a la pàgina web de l’entitat o xarxes socials
Oferir propostes de voluntariat als mitjans de comunicació locals (diari,
radio, premsa local)
Utilitzar el boca-orella (el voluntariat mateix, el personal remunerat o els
òrgans de govern poden ser un via de captació)

Avaluació
Cada trimestre, els i les responsables del projecte, així com de l’entitat, es
reuneixen per avaluar el funcionament del programa, a més a més, es
realitzen reunions de coordinació amb les escoles o, en alguns casos, les
valoracions es fan a través d’informes enviats per correu electrònic.
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Aquesta avaluació trimestral és un espai de millora en què es comparteixen
les bones pràctiques i les pràctiques a evitar. També es busquen possibles
relacions entre els projectes i es valora la tasca de les diferents persones
voluntàries.
De forma anual, es realitza una valoració del projecte a gran escala. Les
persones voluntàries tenen l’oportunitat de valorar el programa de
voluntariat de l’Ateneu Santcugatenc i de fer propostes de millora en tots
els sentits. L’organització de l’entitat pot, en aquest moment, conèixer de
primera mà com està funcionant el voluntariat a l’entitat, així com
reconèixer la feina als voluntaris i voluntàries de forma directa.

Margarida Cleris Collelldemont
Presidenta
Sant Cugat del Vallès, 7 de març de 2019
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