TALLER D’ALFABETITZACIÓ I LLENGUA ORAL

Orígens i evolució
El taller d’alfabetització forma part de les activitats que porta a terme l’entitat Caldes Solidària. Des
d’aquesta, l’any 1999 es creà una escola de formació de llengua i cultura mitjançant la contractació d’un
filòleg especialista en l’ensenyament de llengua estrangera i en comunicació intercultural, en resposta a
les sol·licituds dels col·lectius d’immigrants.
Durant els 3 primers anys, les classes s’impartiren a les aules de l’Institut Manolo Hugué per un professor
especialista contractat, el qui a més a més coordinava tres voluntaris que participaven en el projecte. A
banda de les classes, es portaren a terme també diverses activitats interculturals obertes a tota la
població com partits de futbol i trobades gastronòmiques.
L’any 2002 l’Escola de Formació d’Adults passà a fer-se càrrec del projecte i des de llavors Caldes
Solidària ha seguit recolzant, assessorant i impulsant iniciatives de formació intercultural que ampliïn i
consolidin l’oferta existent.
El grup d’alfabetització tal com es coneix actualment sorgí l’any 2004 de mans del Grup de Joves de
Caldes Solidària, donat el seu interès en treballar en algun projecte relacionat amb la integració de la
població immigrant de Caldes. Per altra banda, alguns immigrants africans havien demanat des de ja feia
un temps poder fer classes de llengua oral i alfabetització els dissabtes, ja que el seu horari laboral els
impedia seguir les classes habituals. A resultes d’això, el Grup de Joves de Caldes Solidària assumí el
projecte d’oferir classes els dissabtes al matí.
Objectius
L’objectiu principal és que els alumnes adquireixin i/o reforcin els seus coneixements sobre la llengua
catalana i castellana i sobre l’entorn, d’acord amb les seves necessitats i inquietuds.
Alguns tenen un alt nivell de competència oral, i el que els fa falta és alfabetitzar-se, mentre que altres
estan totalment alfabetitzats i el que necessiten és adquirir un bon nivell de competència oral.
Un altre dels objectius és crear un espai d’intercanvi i acostament entre persones de diferents cultures
que permeti un coneixement mutu, donat l’enriquiment personal que això comporta tant per als
alumnes com per als voluntaris.
La creació d’espais comuns per a persones de diferents cultures és un element molt positiu per a la
nostra societat, però perquè això sigui possible cal com a mínim una llengua a partir de la qual poder
interactuar.
Així doncs, amb el Taller d’Alfabetització s’ofereix un mitjà per a la interacció, així com també un espai
comú.

El grup
Actualment el grup de voluntaris del Taller d’Alfabetització el formen 9 persones d’edats ben diverses,
els quals es van tornant de manera que cada dissabte hi hagi com a mínim tres persones.
Els voluntaris son persones amb coneixements i experiències molt diferents, cosa que resulta positiva
tant per als alumnes com per als propis voluntaris, ja que al cap i a la fi tots acabem aprenent de tots.
Son a més a més persones amb grans inquietuds, amb ganes de participar en la societat i fomentar la
participació de la població en conjunt, ja sigui originària de Catalunya, de Mali o d’Equador.
Pel que fa als alumnes, el nombre d’aquests és variable, ja que no tots poden anar a classe tots els
dissabtes. Tot i així, cada setmana assisteixen a classe una mitja de 10 persones.
Finalment, cal tenir molt present que és gràcies a l’empenta i dedicació dels voluntaris i les ganes
d’aprendre dels alumnes com aquest projecte continua i avança, cosa que és positiva i desitjable. El
simple fet que els alumnes nous que van al Taller el coneguin per altres companys que hi han assistit
anteriorment o que encara hi van, demostra com la feina que es porta a terme té el seu fruit.
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