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L’Arboç (Baix Penedès) 

 

Tota la setmana. 

Mostra de diaris del món a la Biblioteca 

Municipal de l’Arboç 

 

20 de febrer    

Activitat per tancar la sessió del 

club de lectura: conversa sobre els 

alfabets i els noms de les llengües 
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Calafell 

21 de febrer 

Diversos alumnes van escriure el mot 

“benvinguts” en la seva llengua i el seu 

alfabet en un vidre del passadís d’entrada 

de la Biblioteca Ventura Gassol  

 

 

28 de febrer 

Debat sobre multilingüisme i mostra de 

llengües a Calafell Ràdio  

Montblanc (Conca de Barberà) 

20 de febrer 

 

Cada alumne va escriure una 

paraula en la seva llengua ma-

terna que li agradés molt i va 

compartir el significat amb tot el 

grup. 
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Constantí 

21 de febrer 

Alumnes dels cursos elaboren  un mural 
amb embarbussaments, endevinalles i 
frases fetes dels seus països d'origen. 

 

 

Lectura de textos i poemes a Constantí 

Ràdio. 

Valls 

21 de febrer 

Elaboració d’un mural amb paraules es-

crites en català i en la llengua materna 

dels alumnes i lectura d’endevinalles en 

català. 
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Salou 

21 de febrer 

Elaboració d’un mural 

amb embarbussaments, 

endevinalles i frases fe-

tes dels països d'origen i 

en la llengua dels alum-

nes dels cursos de català 

presencials i a distància  

Tarragona 

Tota la setmana 

Recull d’embarbussaments del món 

i situació en un mapa al vestíbul 

(mostres d’àudio: https://

bit.ly/2GZ0DYB) 

 

25 de febrer 

Presentació dels alumnes del nivell 

Elemental 1 'Com és la meva cultu-

ra?' als usuaris de l'Hospital Socio-

sanitari Francolí   

 

26 de febrer 

Lectura d’embarbussaments a l’ac-

te del Ple pel Camp de Tarragona 
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El Vendrell 

19 de febrer 

Lectura de  poemes i cançons en la llen-
gua materna dels alumnes a l’aula. 
 
Elaboració d’un mural amb textos en les 
seves llengües maternes. 

Vila-seca 

19  i 20 de febrer 

Lectura d’embarbussaments en la llengua 
materna dels alumnes a l’aula. I elabora-
ció d’un mural 
 


