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PARLEM? Projecte d’intercanvi lingüístic i cultural entre joves xinesos i 

autòctons de 12 a 16 anys. 
 
 

PARLEM?  és un programa d'intercanvi adreçat a joves d'origen xinès i autòcton entre 12 i 16 anys 
que té per objectiu crear un nou espai de relació entre joves a partir de l'aprenentatge conjunt de 
la llengua i la cultura pròpies. 
 
Els objectius d’aquest projecte són principalment:  
 

- Facilitar la integració i adaptació dels joves xinesos nouvinguts a la societat d'acollida, 
millorant el seu coneixement del català i altres aspectes culturals, així com la relació amb 
els seus companys d’estudis fora de l’àmbit escolar. 

 
- Apropar als joves autòctons la llengua i la cultura xineses i donar-los la oportunitat de 

participar en activitats de lleure amb joves nouvinguts fomentat així la convivència i el 
trencament de prejudicis i estereotips. 

 
 
Perquè joves xinesos? 

 
La nostra entitat porta més de 10 anys treballant amb aquest col.lectiu i fruit d’aquesta 
experiència hem vist les especials dificultats d’alguns joves xinesos per a adaptar-se als canvis que 
suposa la migració des de Xina a Catalunya. Tot i estar escolaritzats, necessiten un temps per 
adquirir el nivell de llengua necessari per comunicar-se amb facilitat. Per aquesta raó i d’altres de 
tipus cultural i familiar,  presenten dificultats per relacionar-se amb els seus companys, així com 
mancances remarcables en el coneixement de recursos per a joves de l'entorn i en la participació 
en activitats d'oci i temps lliure juvenil.  
 
Amb les activitats que es desenvoluparan, pretenem que aquests joves puguin conèixer millor el 
seu entorn i les seves oportunitats, reforçant els seus coneixements de la llengua i cultura 
catalanes, així com les relacions amb els seus companys autòctons.  
 
 
Perquè joves autòctons o catalanoparlants? 

 

La participació dels joves autòctons i/o catalanoparlants és la clau d’aquest projecte. Es un 
activitat d’intercanvi, per tant, ells podran adquirir una sèrie de coneixements i experiències 
relacionades amb la llengua i cultura xineses, així com amb el fet migratori que han viscut els seus 
companys xinesos. Però al mateix temps, poden aportar els seus coneixements de la llengua i 
cultura catalanes i també informar i orientar als joves nouvinguts sobre el seu entorn més proper i 
les possibilitats de participació en activitats de lleure, educatives, culturals, etc... per a joves a les 
que poden tenir accés.   
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Com ho farem? 
 

El projecte es desenvoluparà mitjançant la realització de sessions d’intercanvi lingüístic i cultural.  
 
Nombre de sessions previstes: 10 
Durada:    2 -3 hores 
Periodicitat:    Setmanal (dia a concretar segons horaris instituts) 
Calendari:    Octubre – Desembre 2012 
Nombre participants:   16 nois/es ( 8 xinesos/es – 8 autòctons ) 
Lloc:     La Formiga - C/Elkano, 74, Baixos  
Ens trobem al barri del Poble Sec, al districte de Sants – Montjuich, Barcelona. 
 
Programa (provisional) de les sessions: 
 
1. Salutacions, presentacions, eines per conèixer amics. 
2. Com som? Trencant rumors i estereotips. 
3. Festivitats i tradicions xineses/catalanes. 
4. Esports i jocs. 
5. Sortida ( recursos activitats lleure, esportives, culturals, etc...) 
6. Música, balls, instruments. 
7. Cinema i teatre.  
8. Sortida (relacionada amb tradicions, música o cinema). 
9. Gastronomia i aliments. 
10. Celebració ( mostra cuina catalana i xinesa) 
 
Aquest programa està subjecte a canvis, pot modificar-se el calendari o les temàtiques segons 
necessitats de l’entitat o per els interessos dels propis joves participants. 
 
També està previst realitzar una reunió prèvia al començament amb els pares dels joves, sobretot 
del xinesos, per explicar les activitats del projecte, així com informar-los sobre la necessitat d’una 
major implicació en l’àmbit escolar de les famílies i de que els seus fills participin a activitats 
extraescolars, per millorar les relacions socials amb l’entorn i practicar la llengua.  
 

I què poden fer els Instituts? 

 
Els joves a qui va adreçat aquest projecte són els alumnes dels instituts de Barcelona. Per tant, si 
creieu que al vostre centre pot haver alumnes, tant d’origen xinès que presentin algun tipus de 
dificultat en la seva adaptació a la vida escolar, com alumnes autòctons per a qui pugui ser 
d’interès aquesta activitat, us animen a que els informeu per a que aprofitin aquesta oportunitat. 
 
Creiem que és un projecte que fomenta la relació i mutu coneixement entre els alumnes de 
diferents orígens i cultures, així com pot millorar la participació tant dels alumnes com de les 
seves famílies a l’àmbit escolar, per tant, pot repercutir en positiu al centre educatiu. És per això 
que voldríem comptar amb la implicació dels instituts en la difusió d’aquest projecte entre els 
seus alumnes i animar-los a participar. 

 
 
 


