
Segon intercanvi lingüístic entre els alumnes del Bàsic 3 i els alumnes de 
l’Aula d’Acollida de l’institut Montserrat Roig 

El 8 de maig els alumnes del Bàsic 3 de matí es van desplaçar fins a la biblioteca 
de l’institut Montserrat Roig per dur a terme el segon intercanvi del curs 2016-
2017 amb els alumnes de l’Aula d’Acollida dins el marc del Projecte Coneguem-
nos.  

Aquest projecte pretén acostar col·lectius d’origen, àmbits i edats diferents que 
tenen en comú el fet d’haver vingut a viure a Sant Andreu de la Barca i estar 
aprenent la llengua catalana, instrument bàsic per seguir el procés 
d’ensenyament obligatori a Catalunya, en el cas dels joves, i eina indispensable 
per a la promoció personal i millora social, en el cas dels adults. Amb les trobades 
també es creen complicitats entre els dos col·lectius, ja que en aquesta ocasió, 
per exemple, entre el col·lectiu de joves i el d’adults hi havia vincles familiars. 

En aquests moments l’Aula d’Acollida de l’institut Montserrat Roig té 19 alumnes, 
4 més que en iniciar-se el curs, i és l’única que funciona per a tota la població, 
cosa que vol dir que també se li assignen alumnes que haurien d’anar destinats 
als altres dos instituts de la ciutat.       

En aquesta ocasió els alumnes joves, alguns dels quals fa pocs mesos que viuen 
a Catalunya i assisteixen a l'Aula d'Acollida, han demostrat tenir un nivell de 
català prou bo i han donat informacions diverses sobre els seus països d'origen, 
tant de tipus culinari, com de tradicions o de costums: Ghana, Màlaga, Còrdova, 
el Marroc, el Paraguai, Xile, el Senegal, la Xina, la República Dominicana, 
Colòmbia o el Pakistan. Els alumnes adults han exposat algunes autobiografies 
lingüístiques (projecte que s'ha treballat al llarg d'aquest curs). Després uns i 
altres han pogut fer preguntes sobre les exposicions i hem acabat, com ja és 
habitual amb un esmorzar compartit.  

Sant Andreu de la Barca, maig de 2017 

Àlbum de fotos del Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/SLC.SAB/photos/?tab=album&album_id=141334
6152063613 
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