Projecte de dinamització lingüística

El Sector Agrari parla en català

Gemma Aguilar
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EL SECTOR AGRARI PARLA EN CATALÀ
Introducció
El projecte s’emmarca entre les poblacions de Castellet i la Gornal, les Cabanyes
i Sant LLorenç d’Hortons, totes tres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès.

Aquest projecte de dinamització es farà en xarxa on hi participen tres
explotacions agràries amb treballadors nouvinguts amb el nivell bàsic del Marc
Europeu Comú de Referència.
El poder treballar en xarxa fa que es pugui fer una millor cohesió entre els
treballadors d’una i altra explotació agrícola, ja que a llarg termini seran tots
companys de feina.
Per tal de gestionar aquest projecte s’ha comptat amb la complicitat de la ADV
Sant LLorenç-Penedès Superior: Associació d’agricultors amb la finalitat de
promoure actuacions col·lectives, amb l’Aula de Formació Penedès: centre
especialitzat en Formació Empresarial que es basa en la qualitat de formació i
de servei, i amb el Bibliobús-biblioteca circulant que s’ha impulsat a les zones de
menys concentració demogràfica. El bibliobús és una veritable biblioteca mòbil
que, convenienment equipada amb les actuals tecnologies, pot prestar unes
funcions equiparables a les de les biblioteques tradicionals.
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1. OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
L’objectiu general del projecte de dinamització és sensibilitzar a les empreses el
foment de l´ús de la llengua catalana en el marc laboral.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
Els objectius específics són:
 Incentivar, facilitar la participació dels treballadors agrícolas i millorar la
seva capacitat de coordinació.
 Amb activitats de dinàmiques de grup, sempre fetes en català fomentar
la seva motivació per la feina i motivació per aprendre.
 Acolliment lingüístic dels treballadors nouvinguts mitjançant dinàmiques
de grup.
 Millorar la seva conducta envers la feina.

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
El col·lectiu al que s’adreça aquest taller és als treballadors
nouvinguts del sector de l’agricultura.
Aquest projecte va néixer de la constatació, per part dels propietaris
d’explotacions agrícolas, de la dificultat que tenen alhora de fer
entendre als seus treballadors com s’ha de treballar, com també
alhora de la comunicació mínima que els treballadors fan cap a
l’empresari.
Amb aquest projecte ens proposem contribuir a la millora de les
competències relatives a l’expressió i comprensió oral entre
treballadors i empresaris, de tal manera que siguin capaços de
expresar-se de manera adequada en qualsevol situació comunicativa
pròpia de la llengua vehicular.
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4. ACTUACIONS
Tant a la primera com la segona jornada per tal i que el grup es pugui conèixer
farem servir dinàmiques de grup:
- Dinàmiques de Presentació
- Dinàmiques de Coneixença
- Dinàmiques per adults
- Dinàmiques de treball en equip
- Dinàmiques de treball cooperatiu
També farem servir estratègies de motivació, i així podrem veure les seves
motivacions tant intrínseques com extrínseques.
Pel que fa a la tercera jornada, anirem al bibliobús, hi haurà llibres basats en
l’agricultura, així fomentem l’hàbit per la lectura. També donem a conèixer
aquest servei ja que el pot utilitzar les seves famílies.
La darrera jornada la impartirà el tècnic de l’ADV, on els parlarà de la feina que
s’ha de fer a la vinya i com també les parts que té el cep, així aprenen un nou
vocabulari. També els hi parlarà de la vinya ecològica, com treballar-la i quines
característiques té.
Parlant de la agricultura ecològica s’ha de fer un esment a l’ecolingüístca i a la
sotenibilitat lingüística, ja que així com l’ecologia analitza la interacció entre
organismos, i també entre organismos i medi ambient, la ecolingüística estudia
la correlació entre les llengües així com també entre ellas i el seu medi ambient,
o sigui, la societat que la utilitzen.
En les jornades hi haurà components multiculturals i interculturals. La
comunicació intercultural comportarà una interacció entre diferents valors,
normes de comportament i formes de percebre la realitat, la qual cosa dóna lloc
a una necessitat de desenvolupar competències interculturals ja que si això no
es produeix, les diferències interculturals es tradueixen en problemes de
conflicte a causa de la presència dels diferents valors que fan que les persones
vegin, interpretin i actuïn d’acord amb aquests.
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5. CALENDARI D’ACTIVITATS

Núm Jornada

Tema

Lloc

Horari

Explotació
Agrària de
Castellet:
dimarts 4 de
febrer
JORNADA 1

Autoconeixement
Explotació
del grup
Agrària de Les
Cabanyes:
dimecres 5 de
febrer

18h a 19:30h

Explotació
Agrària de Sant
LLorenç: dijous
6 de febrer

JORNADA 2

JORNADA 3

JORNADA 4

Coneixement
entre
explotacions
agràries

Aula de
Formació
Penedès

18:30h a 20h

Coneixement de
l’entorn de feina

Bibliobús

18h a 19:30h

Diàleg en grup
sobre les
tècniques de
feina agrícola

Aula de
Formació
Penedès amb la
col·laboració del
tècnic de l’ADV

18:30h a 20h
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6. RECURSOS
Els recursos humans necessaris per fer el taller són:
 El tècnic del bibliobús
 El tècnic de la ADV
 La dinamitzadora del taller
L’Aula de Formació Penedès ens fa el lloguer d’una sala de les seves
instal·lacions per tal de poder realizar les dues jornades que es faran en conjunt
amb els treballadors de totes tres explotacions agràries.
El bibliobús és un servei gratuït a disposició del ciutadà.
Els recursos econòmics són:
Recursos Econòmics
Tècnic de l'ADV
Dinamitzadora
Lloguer sala Aula
TOTAL

35 €
180 €
160 €
370 €

El total del taller és de 370 €, a cada explotació agraria aporta 125€ per fer front
a la despesa total.
Si ho veuen convenient ho poden bonificar amb la Fundació Tripartita, així en el mes
posterior es reduirà la seva despesa en la Seguretat Social dels treballadors.

7. AVALUACIÓ
Per tal de poder valorar si els nostres objectius s’han complert farem
entrevistes amb cadascún dels empresaris i després els reuniriem a tots
tres per poder fer la avaluació en grup.
L’avaulació és farà la setmana posterior a la finalització del taller.
Quan hagi passat un temps raonable i per donar continuitat a
l’experiència de la dinamització anirem a visitar les tres explotacions
agràries i parlarem tant amb els treballadors com amb els empresaris.
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