
     Comissió de Formació      

  Coordinadora de la Llengua de Barcelona 

QUI SOM? 

La Comissió de Formació (Coordinadora de la Llengua)  és un grup de cinc entitats:  

           

 

OBJECTIU: millorar la qualitat de les relacions de ciutadania a través de la millora en la qualitat de 

l’acollida sociolingüística, del coneixement de les tècniques de mediació, l’aproximació a les 
cultures majoritàries a un territori i l’orientació educativa i laboral dels tècnics/ques o 
col·laboradors/es que treballen amb persones migrades.  

COM HO FEM?  

Servei d’assessorament a entitats  Per a aquelles entitats que necessiten suport en 

la creació, organització i coordinació de nous cursos d’acollida sociolingüística, mediació i orientació 
per a persones joves i adultes migrades. 

Curs “Formació de la nova ciutadania: llengua, cultura i participació”  

Sessions formatives de 3h distribuïdes al llarg del curs escolar on es treballen les temàtiques que un 
formador de persones adultes migrades ha de conèixer: les metodologies de l’ensenyament de 2es 
llengües estrangeres i de l’alfabetització; les diferents cultures de les aules; la gestió de la diversitat a 
l’aula; la llei d’estrangeria; etc.  
[Curs està reconegut i certificat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB]  
Programa disponible a:  
http://www.comissiodeformacio.org/#!oferta-formativa/hlwno 
 

Càpsules “a la carta” Proporcionem formació “personalitzada” i a la carta amb 

diferents temàtiques a escollir segons les necessitats formatives dels col·laboradors i/o treballadors de 
les entitats, escoles d’adults, etc.  La formació es fa a l’entitat o escola interessada, el dia i hora que 
s’acordi.  
Consulta les capsules que ofertem a:  
http://www.comissiodeformacio.org/#!c-psules--a-la-carta-/cfcuq 
 

Creació de material ORALPHA Creació de material didàctic dirigit a aquelles persones 

que aprenen la llengua d’acollida de forma oral i escrita al mateix temps. És a dir, per a persones que 
aprenen la llengua al mateix temps que s’estan alfabetitzant. 

 

CONTACTE 

* Ens pots escriure un mail a: formaciocoordinadora@gmail.com 
* O bé utilitzar l’apartat “Contacte” a la web: www.comissiodeformacio.org  

 


