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CULTURA FINESTRA EDUCATIVA

L'Institut estrena una aula d'acollida
❚  per J. P. R.

E l curs 2004/2005 s’ha
iniciat a l’institut
d’Agramunt amb una

nova classe: l’aula d’acollida,
destinada als alumnes immi-
grants del centre que tenen
problemes amb la llengua
vehicular. El nostre és un dels
600 centres de tot Catalunya
que disposa d’un professor
més per escolaritzar immi-
grants. L’aula d’acollida és com
una pista d’aterratge que ha
de permetre fer l’acolliment
inicial als alumnes vinguts de
fora i, a partir de l’aula, anar
fent successives aproxima-
cions a les aules ordinàries fins
que els alumnes aconsegueixin
una plena integració. Això
suposa la implicació de tot
el centre. L’aula d’acollida
compta amb un professor/tu-
tor amb dedicació exclusiva
que comptarà amb una do-
tació informàtica, material
didàctic especialitzat i un pla
de formació per a tot l’equip
docent. El centre, per la seva

part, destina unes hores d’al-
tres professors perquè impar-
teixin una part de l’horari en
l’aula d’acollida que estarà
funcionant totes les hores
lectives. Es considera que el
projecte implica a tot el
claustre de professors. A més,
el departament ha disposat
d’equips de suport en llengua,
interculturalitat i cohesió so-
cial per donar assessorament Aquests darrers anys,

l’alumnat de l’institut de
procedència estrangera ha
augmentat en proporció
geomètrica i molt més del que
s’ha incrementat a la resta de
Catalunya. Del 0,81% que hi
havia el curs 1991/1992 a tot
Catalunya, es va passar el curs
passat al 7,65%. En canvi, pel
que fa al nostre centre, el curs
1991/1992 pràcticament no
hi havia immigrants, mentre
que el 2000/2001 es va arri-
bar al 6,9% i, el curs passat,
2003/2004 hi havia 32
alumnes immigrants matri-
culats d’un total de 281, cosa
que fa l’11,39%. Donat que
la tendència de creixement no
s’ha parat, es preveu que els
immigrants en el present curs
seran més, encara que val a
dir que no tots necessiten anar
a l’aula d’acollida, perquè
alguns ja fa uns anys que viuen
entre nosaltres i dominen el
català bé o força bé (prin-
cipalment els immigrants
d’Europa de l’est). Esperem
que aula d’acollida acompleixi
tots els objectius i que sigui un
èxit tant per als alumnes
implicats com per la nostra
futura societat. ■

Immigració Institut (curs 2003/2004)

àrabs Amèrica llatina Europa de l’est resta d’Àfrica total

nois noies nois noies nois noies nois noies

1 ESO 2 1 1 1 5

2 ESO 1 2 3

3 ESO 3 1 2 1 7

4 ESO 6 3 1 1 1 12

1Batx 4 1 5

2Batx 0

Total 12 11 1 3 1 3 1 0 32

23 71,90% 4 12,50% 4 12,50% 1 3,10%

a les aules d’acollida recent-
ment estrenades.

El departament pretén que
el català es consolidi com a
llengua vehicular i de comu-
nicació als centres educatius i
que sigui l’eix vertebrador
d’un projecte plurilingüe. S’hi
treballarà la cohesió social i es
crearan condicions que facin
possible la igualtat d’opor-
tunitats.

El nostre és un
dels 600 cen-
tres de tot
Catalunya que
disposa d’un
professor més
per escolaritzar
immigrants.
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CULTURA DE LLIBRES

La saviesa dels adagis
❚  J. Puig

F a uns anys, Guillem
Viladot deixà uns
calaixos amb fitxes a

una professora de la Univer-
sitat de Lleida. Es tractava
d’adagis i frases fetes que el
seu pare havia recopilat al llarg
del temps. Aquell material,
després d’un llarg període de
minuciós repàs i estudi, és el
que ha permès a Mercè Biosca
i Maria-Pau Cornadó que
preparessin per a l’edició El
refranyer de Joan Viladot. Qui
coneix la biografia de Joan
Viladot i Puig sap que era un
entusiasta de la cultura popu-
lar que no solament tingué
contactes amb Joan Amades
(segons vam poder explicar en
el número anterior de Sió) i
altres folkloristes, sinó que ell
mateix recollí material divers
que posteriorment ha possi-
bilitat la confecció de Els jocs
dels infants d’Agramunt i, ara,
del seu refranyer particular.

El llibre conté un llarg llistat
de 7.490 refranys enumerats,
encara que en realitat n’hi ha
més, ja que algunes dites
contenen variants sense enu-
merar. Les curadores del llibre
expliquen en una petita intro-
ducció que s’han limitat a
recollir els adagis, mentre que
han deixat de costat les
locucions i les frases fetes que
hi eren en menys abundància.

Els refranys es presenten

JOAN VILADOT i PUIG
El refranyer de Joan Viladot
Edició a cura de M. Biosca i M. Cornadó
Pagès editors, Lleida 2003
253 pàgines. Preu: 18 euros

ordenats alfabèticament en
vint-i-un camps semàntics: el
cos humà, l’alimentació,
l’habitatge, les edats de la
vida, la salut i la malaltia, la
dona i l’home, la família, el
treball, els diners, la capacitat
intel·lectual, el lleure, la
comunicació lingüística, les
relacions interpersonals, els
sentiments i les actituds, els
mites i les creences, la terra i
la llibertat, el poder instituït,
la roda de la fortuna, el pas
del temps, la natura i els
animals. Per si fos poc, cada
camp semàntic està subdividit
en altres apartats, fins a un
total de cent cinquanta-tres,
cosa que en facilita la lectura i
la recerca.

A més a més, El refranyer
de Joan Viladot té un extens i
útil índex de paraules clau que
va de la pàgina 171 a la 251
que ajuda el lector a buscar, a
partir d’un mot, els adagis que
hi ha relacionats amb la
paraula en qüestió. Així, per
exemple, si busquem el mot
bèstia, podem veure que hi ha
23 refranys en què hi surt
aquesta paraula i localitzar-los
tots amb facilitat i rapidesa.

Si alguna cosa podem
retreure al volum és el tipus
de lletra emprat, ja que la
tipografia és molt petita i, si
hom està una estona llegint-
lo, pot acabar amb els ulls que

li facin pampallugues. Per
altra part, les curadores
podien haver fet una intro-
ducció més complerta, ja que
els lectors que no coneguin qui
era Joan Viladot i què va
escriure, es quedaran més
aviat a l’escapça.

El dia que es va fer la
presentació del llibre a l’edifici
del Pardal, Mercè Biosca i
Maria-Pau Cornadó van mos-
trar i retornar públicament els
calaixos amb les fitxes a la
família Viladot. Pel que hem
dit més amunt, elles no van
recollir-ne les locucions i fra-
ses fetes, cosa que vol dir que
aquesta pot ser una altra font
d’estudi per qui vulgui
escorcollar en l’obra de Joan

Viladot. Potser anys a venir es
podrà confeccionar i oferir al
públic un nou exemplar que
contingui aquestes locucions i
frases fetes que hom va des-
estimar incloure-hi per ser una
matèria diferent.

En resum, es tracta d’un
llibre de lectura d’estones per-
dudes o de consulta amena
que fa de molt bon recomanar
no només perquè és d’un au-
tor de la vila, sinó per la seva
utilitat; principalment avui en
dia que una part dels refranys
ha caigut en l’oblit. Adagis que
conserven una bona dosi de la
saviesa tradicional dels
avantpassats i que nosaltres,
a partir d’ara, podem tenir
fàcilment a l’abast. ■




