
#apoderament #joves #llengua_materna #oralitat
#autonomia #aparlarsaprenparlant #ocupabilitat #mobilitat

proposta adreçada a joves d'origen estranger en situació de desocupació
forçosa,que els capacita dur a terme classes bàsiques de la seva llengua
materna de forma remunerada.
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joves d'origen estranger amb edats compreses entre els 17 i 21 anys.

amb domini del català i el castellà parlat.

prioritzant-se aquells que no disposin d'ingressos regulars.

indiferent la seva situació administrativa (amb o sense NIE, DNI, passaport...)

joves d'origen estranger amb edats compreses entre els 17 i 21 anys.

amb domini del català i el castellà parlat.

prioritzant-se aquells que no disposin d'ingressos regulars.

indiferent la seva situació administrativa (amb o sense NIE, DNI, passaport...)

la durada contempla 7 mesos distribuïts en 3 fases, cercant que el jove esdevingui

actiu en la disposició de ingressos que sufraguin part de la seva manutenció

mitjançant l'ensenyament de la seva llengua materna.

jove formador de llengua

materna en entorn obert.

remunerat
2 sessions setmanals de

90' cada sessió

1a fase
24 sessions

pràctica jove formador

entorn acompanyament.

2 sessions setmanals de 90'

cada sessió

entenem la participació com a quelcom voluntari, complementari i compatible a

l'itinerari del jove (formació, feina o recerca d'ambdues), sense suposar interferència

en el desenvolupament d'aquest.

adquisició de continguts i

competències formatives.

2 sessions setmanals de 90'

cada sessió

1a fase
24 sessions8 sessions24 sessions

2a fase 3a fase



PROLLEMA és un projecte que s'entén com a quelcom integral, on joves,
professionals de l'àmbit de l'acció social i aprenents de les llengües

impartides esdevenen agents actius pel desenvolupament d'aquest.

la participació del professional
es dibuixa com a quelcom

imprescindible ja que esdevé alumne

del jove formador durant el període

de pràctiques.

alhora, entenem la figura del

professional com agent derivador de

joves amb el perfil cercat, així com a

integrant de l'avaluació de les

respectives edicions.

la presència de l'aprenent indica el

punt màxim de la implementació de la

proposta: el jove imparteix formació de

la seva llengua materna de forma

remunerada.

l'ensenyament de la llengua es planteja

des d'una vessant inicial, pràctica i oral.

se cerca que l'aprenent adquireixi

competències lingüístiques que permetin

esdevenir autònom en la comunicació

amb el parlant de la llengua apresa.

a parlar, s'aprèn parlant.

previ a la impartició remunerada de llengua en entorn

obert.



un projecte de amb el suport de idea original

@prllm

prollema.wordpress.com

dades de contacte

633 15 50 17

prollema1.0@gmail.com

@prllm

/Prollema

aprenent

t'interessa participar a la proposta com a jove, professional o aprenent ?

posa't en contacte amb nosaltres i et donarem més informació.

#aparlarsaprenparlant




