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Preàmbul
L’arribada constant de nois i noies d’incorporació
tardana al nostre sistema educatiu ens condueix a
la necessitat d’un canvi teòric i pràctic en el funcio-
nament dels centres docents i en les pràctiques
educatives a l’ensenyament obligatori, especial-
ment en l’últim cicle de Primària i en l’ESO.

Perquè els centres educatius siguin realment inclu-
sius, han de donar les bases perquè aquests nois i
noies nouvinguts es converteixin en ciutadans i ciu-
tadanes amb tots els drets i tots els deures. Per això
no podem desaprofitar l’únic espai de socialització
obligatori: cal donar-los les eines bàsiques perquè
la seva inclusió al sistema educatiu i la seva inte-
gració social siguin adequades.

Com a professionals de l’ensenyament, ens plante-
gem el repte de proporcionar un aprenentatge òptim
al nostre alumnat, i en aquest cas ens trobem en
una situació especialment complexa, ja que l’alum-
nat pot ser molt divers i culturalment molt diferent
de nosaltres, i encara no tenim prou experiència,
com a col·lectiu, per afrontar la situació amb garan-
ties. Per això és molt important, i un primer pas in-
dispensable, disposar d’un material adequat a les
necessitats tant de l’alumnat com del professorat.

Durant quatre anys hem anat dissenyant i elaborant
un material; l’hem provat constantment a la classe,
amb alumnes nouvinguts, per adaptar-lo a un
alumnat molt divers, tant de procedència com de
nivell educatiu. El resultat final és aquest material
que us oferim, format per un llibre de Llengua i in-
terculturalitat, un llibre de Lectoescriptura i un CD-
ROM que conté materials de Matemàtiques, Cièn-
cies de la naturalesa i Ciències socials; uns
materials amb unitats integrades de totes les àrees.

Per fer aquest material hem tingut en compte:

§ El Marc europeu comú de referència per a l’apre-
nentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües,
elaborat pel Consell d’Europa, que emmarca les
estratègies que cal seguir.

§ La llengua com a eix central de l’aprenentage, ja
que és l’eina imprescindible que permet adquirir
coneixements nous i expressar idees.

§ Els temes treballats de manera transversal: l’edu-
cació per a la ciutadania, la coeducació, l’educa-
ció ambiental i l’educació intercultural.

Per tirar endavant l’educació d’alumnat nouvingut,
seguint la nostra proposta, cal que el personal do-
cent assumeixi el fet que el fenomen migratori és
una realitat social al nostre país. Cal partir de la
idea que aquestes persones volen ser reconegudes
com a ciutadans i ciutadanes per poder viure dig-
nament. La cohesió social, depèn de la capacitat de
construir una societat compartida pels autòctons i
els nouvinguts, una societat de valors, actituds i
percepcions que, en definitiva, són les bases sobre
les quals s’ha de construir el present i el futur.

L’anàlisi exhaustiva de l’alumnat estranger que s’in-
corpora a l’ensenyament en els últims cursos de
Primària o durant la Secundària ens ha conduït a
les conclusions següents:

§ L’alumnat nouvingut augmenta ràpidament.

§ La immigració s’ha convertit en un fet estructural
que demana una reestructuració educativa ur-
gent i una gran inversió econòmica i de mitjans
professionals ben formats.

§ És imprescindible que l’educació intercultural es
faci de manera transversal i, per tant, seria conve-
nient que formés part de tots els currículums du-
rant tot el procés educatiu. Així es fomentaria la
convivència i la visió que la diferència enriqueix.

§ L’alumnat estranger no té necessitats educatives
especials, simplement no coneix ni la llengua ni
la cultura del país d’acollida. 

§ La llengua catalana, com qualsevol llengua, és
l’element central de la sociabilitat i, per tant, és
una de les eines bàsiques en el procés d’inclusió
escolar i d’integració social.

§ Cal que l’aula d’acollida tingui en compte la diver-
sitat lingüística i cultural de l’alumnat i que fo-
menti l’enriquiment col·lectiu mitjançant el des-
cobriment d’altres cultures, però també cal que
tingui en compte que l’objectiu és integrar l’alum-
nat en la nostra societat, i per això cal facilitar-li el
coneixement de la llengua i la cultura catalanes.

Per tot això, creiem que aquest aprenentatge té dos
eixos fonamentals, la llengua i l’educació intercultu-
ral, que no es poden deslligar en cap moment, per-
què són les eines fonamentals per fer un bon pro-
cés d’incorporació escolar i d’integració social.

Elisenda Romeu i Mercè Sendrós
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Introducció

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT NOUVINGUT

L’edat

L’edat de l’alumnat al qual va destinat aquest material és diversa. Està pensat perquè es pugui
adequar tant a alumnes del cicle superior de Primària com a alumnes d’ESO i, fins i tot, a la for-
mació d’adults. Aquesta diversitat de destinataris n’ha dificultat una mica l’elaboració, perquè cal
que s’adapti a persones que es troben en etapes de la vida molt diferents, que tenen nivells de ca-
pacitat metalingüística i d’abstracció també molt diferents, que no tenen el mateix nivell educatiu,
ni els mateixos interessos, ni les mateixes perspectives educatives i familiars, etc. Sí que conside-
rem, però, que el gruix de l’alumnat es troba en la preadolescència o l’adolescència, que té neces-
sitat d’aprendre la nostra llengua, que té interès a aprendre-la, etc. Per aquest motiu, el material
que presentem és prou ampli perquè sigui fàcil d’adaptar a l’alumnat que forma cada grup classe.

El nivell d’escolarització en origen i la diversitat lingüística

És evident que els nivells educatius varien segons el país d’origen, la classe social, el nivell cultu-
ral dels pares, etc. L’alumnat que arriba de països de la Unió Europea, dels Estats Units, de l’est
d’Europa i de la Xina, per exemple, acostuma a tenir un bon nivell d’escolarització, tot i que hi ha
diferències segons si vénen de zones rurals o urbanes i segons el nivell sociocultural dels pares.
L’alumnat que ve de l’Amèrica Llatina, de països àrabs, del Pakistan, de l’Índia o del Tibet, per
exemple, té un nivell més baix, tot i que també hi ha diferències segons l’entorn familiar.

És important valorar tant la llengua en què ha estat escolaritzat l’alumnat nouvingut com el nivell i
la qualitat de l’ensenyament que ha rebut, tot i que aquest segon punt és molt més difícil de valo-
rar. Globalment, l’alumnat es pot classificar en aquests grups:

1 Alumnat escolaritzat en llengua castellana (sud-americans i espanyols).

2 Alumnat escolaritzat en alguna llengua romànica diferent de la castellana (gitanos, romanesos,
portuguesos, francesos, italians, etc.).

3 Alumnat escolaritzat en una llengua no romànica amb escriptura llatina (alemanys, anglesos, etc.).

4 Alumnat escolaritzat en una llengua amb escriptura alfabètica no llatina, però que coneix alguna
llengua no romànica amb alfabet llatí (per exemple, russos que saben anglès o alemany).

5 Alumnat escolaritzat en una llengua amb escriptura alfabètica, però sense coneixements de l’alfa-
bet llatí (àrabs, berbers, russos, grecs o pakistanesos que només saben la seva llengua materna).

6 Alumnat escolaritzat en una llengua amb escriptura logogràfica, però que té coneixements de
llengua fonètica i de l’alfabet llatí (per exemple, xinesos amb coneixement escrit de l’anglès).

7 Alumnat escolaritzat en una llengua amb escriptura logogràfica i sense coneixements de l’alfa-
bet llatí (xinesos, coreans, etc. que només coneixen la seva llengua materna).

8 Alumnat no escolaritzat que no coneix cap llengua romànica.

Aquesta classificació intenta ser exhaustiva, però cal tenir en compte que el nombre d’alumnes
que es poden incloure en cada grup és molt variable. Segurament, tindreu molts alumnes dels
grups 1, 5 o 7, i en tindreu molt pocs que es puguin incloure en el grup 3.
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Aquesta enorme diversitat, juntament amb la falta total de coneixements de la llengua d’aprenen-
tatge per part de l’alumnat i el fet que la major part del professorat no coneix la majoria de les llen-
gües maternes de l’alumnat, fan que tant la metodologia com la didàctica hagin de ser diferents
de les que s’utilitzen a les aules ordinàries amb alumnat autòcton. Aquesta forma diferent d’en-
senyar és el que intentem recollir en aquest material.

Perquè aquest aprenentatge sigui òptim, hem tingut en compte les principals diferències que hi
ha entre algunes de les llengües d’origen i el català.

El nombre de llengües que parlen

Una característica comuna d’una gran part del nostre alumnat és que majoritàriament són, com a
mínim, bilingües, cosa que els facilita l’aprenentatge d’una altra llengua o els predisposa al nou
aprenentatge.

A la majoria dels estats dels quals provenen es parla més d’una llengua. Per exemple, a la Xina, a
més a més del mandarí, que aprenen a l’escola, hi ha com a mínim cinquanta-sis llengües més;
als països de l’Amèrica del Sud, oficialment s’hi parla espanyol o portuguès, però una part molt
important de la població té com a llengua materna una de les llengües autòctones d’Amèrica, com
ara el quítxua, l’aimara, etc.; a Ucraïna poden parlar ucraïnès, rus i polonès; al Pakistan, urdú i/o
panjabi i alguna de les llengües minoritàries; al Marroc, a més a més de l’àrab clàssic, que apre-
nen a l’escola, la llengua materna acostuma a ser el darija, el berber, etc. De fet, només a l’Àfrica
hi ha més de mil idiomes diferents, això fa que la llengua que parlen a casa o amb els amics sigui
diferent de la llengua oficial o la llengua d’escolarització.

Les diferències culturals

La cultura és la manera de viure d’una societat o d’un grup de persones. Inclou costums, aficions,
cuina, moda, creences, celebracions, llengües, etc.

§ Tipus de cultura. Actualment la cultura popular inclou el lleure, la moda, els mitjans de comuni-
cació, etc. Aquest tipus de cultura va canviant molt ràpidament i tendeix a homogeneïtzar una
part de les característiques culturals. Per això és tan important la cultura tradicional: els rituals
religiosos, les cançons específiques que es canten quan se celebren o commemoren fets i dates
importants, els menjars que passen d’una generació a l’altra i la filosofia de vida que es trans-
met de pares a fills. Al nostre país hi ha una gran varietat de persones que han vingut d’altres
bandes del món i han portat la seva cultura, i per aquest motiu som un país multicultural. Per-
què aquesta diversitat cultural que és potencialment una font de riquesa no s’utilitzi com a xoc
de cultures per tapar el que en realitat és un enfrontament de classes, hem de treballar per edu-
car els nostres joves en el respecte i en la interculturalitat.

§ La religió. Al món la majoria de la població té una religió, que implica tot un seguit de creences
sobre l’existència i la mort. Les religions amb més practicants són el budisme, el cristianisme,
l’hinduisme, l’islam, el judaisme i el sikhisme. Els musulmans, els cristians, els jueus i els sikhs
creuen en un sol déu. Els hindús tenen molts déus que són omnipresents a través de Brahma.
Els budistes no creuen en cap déu, segueixen unes normes i regles per aconseguir la felicitat
eterna: el nirvana. La majoria dels africans i dels sud-americans són devots de déus i esperits
tradicionals, i també assisteixen a misses catòliques. Hi ha la creença que els sacerdots d’algu-
nes religions indígenes, anomenats xamans, tenen poders màgics.

La religió forma part de la història del món i de totes les cultures i, per tant, és important que
quan eduquem en la interculturalitat treballem les semblances en valors i en principis bàsics
per arribar a les diferències, que sempre són molt més formals que no pas les semblances.

INTRODUCCIÓ
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DIFERÈNCIES ENTRE LES LLENGÜES D’ORIGEN I EL CATALÀ

Abans d’exposar aquestes diferències lingüístiques, és molt important assenyalar que, tot i que
poden ser la causa d’una part important dels errors que comet aquest alumnat en l’aprenentatge
del català, hi ha altres errors freqüents que no hi tenen res a veure, i que estan relacionats amb al-
tres factors de tipus afectiu i social associats amb el dol migratori.

Algunes diferències importants entre la llengua catalana i la llengua materna de l’alumnat són les
següents:

L’ús de la majúscula i la minúscula

§ L’àrab, el xinès i l’urdú no les diferencien.

El punt al final de l’oració

§ L’àrab, el berber i el xinès fan servir el punt, però no comencen l’oració següent en majúscula.

La utilització de l’article

§ En algunes llengües, com ara el romanès i el búlgar, els noms tenen formes diferents segons si
són definits o indefinits, però no hi ha cap element «independent» similar als nostres articles.

§ El xinès marca el masculí i el femení amb una paraula.

§ L’àrab té un article únic que no diferencia ni gènere ni nombre.

§ El ful, o fulbe, i el wòlof tenen un determinant definit que pot funcionar com un article definit o
un demostratiu, per això trobem vint-i-quatre formes diferents de determinant en ful i deu en
wòlof, un per a cada grup de noms.

La flexió nominal: gènere i nombre

Nombre:

§ En xinès i en tagal, o tagàlog, els elements nominals no es flexionen, i el plural es marca amb
una partícula independent. 

§ En àrab hi ha tres nombres: singular, dual i plural.

§ En soninke i en wòlof, la flexió nominal de nombre es fa canviant sons, no afegint-hi morfemes.

§ En sarakole, el plural es forma amb la suma de sufixos a l’arrel en singular.

§ El wòlof té deu classes de noms, dues de les quals serveixen per indicar plurals.

Gènere:

§ Moltes llengües, com ara el soninke, el mandinga (o malinke) i el wòlof no tenen la distinció de
gènere equivalent a la del català, tot i que tenen altres maneres de classificar els noms.

§ El ful, o fulbe, classifica els noms en una vintena de grups que no tenen res a veure amb els cri-
teris de gènere.

§ El xinès també classifica els noms amb una paraula.

§ L’àrab i el berber sí que tenen marca de gènere, però el gènere de cada nom no sempre és el
mateix que el de la paraula corresponent en català.

§ El rus i l’ucraïnès marquen tres gèneres: masculí, femení i neutre.

INTRODUCCIÓ
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§ El panjabi també té marca de gènere.

§ En sarakole, les paraules són neutres, i s’afegeixen les paraules mascle o femella al darrere per
diferenciar els gèneres.

El verb: concordança, persona i nombre

§ El xinès i el tagal són llengües sense marques de concordança.

§ En xinès no es conjuguen els verbs.

§ En àrab es fa la concordança amb el subjecte (nombre, gènere i persona), però de manera dife-
rent de com es fa en català. El verb i el subjecte de tercera persona només concorden (en nom-
bre) quan el subjecte precedeix el verb (ordre no habitual); quan el verb precedeix el subjecte
(ordre habitual), el verb és sempre en 3a persona del singular. En àrab no existeix el verb tenir
com a tal, sinó com una paraula invariable. Tampoc no existeixen els verbs estar i ser.

§ En ucraïnès només hi ha tres temps verbals: present, passat i futur. I tres modes: indicatiu, sub-
juntiu i imperatiu.

§ L’espanyol no té el passat perifràstic d’indicatiu i li costa molt fer la diferenciació entre el perfet
d’indicatiu i el passat perifràstic d’indicatiu.

Els numerals

§ El ful i el wòlof compten de cinc en cinc. Els cinc primers numerals són la base per formar-ne la
resta. Per dir sis diuen «cinc i un», per dir vuit diuen «cinc i tres», etc.

Les estructures sintàctiques

§ L’àrab i el berber utilitzen l’estructura VSO.

§ En xinès, l’estructura més habitual és SOV, però algunes vegades es fa servir SVO.

§ El panjabi, el mandinga i el soninke tenen l’estructura SOV.

§ En gal·lès es fa servir l’estructura VSO.

La discriminació fonètica

Una part important de l’alumnat estranger presenta greus problemes a l’hora de discriminar, dife-
renciar i pronunciar alguns sons concrets i diferents segons la llengua materna.

§ L’alumnat de llengua àrab, amazik, darija i d’altres llengües amb influència de l’àrab produeixen
canvis segmentaris de /e/, /i/ i també de /o/ i /u/.

§ L’alumnat xinès produeix un canvi de: /r/ i /l/; /b/ i /p/; /d/ i /t/; /g/ i /k/. També produeix canvis de
pronunciació dels grups iu i ui; té greus dificultats amb la diferenciació dels sons /¢/, /b/ i /p/, i li
costa pronunciar els grups consonàntics.

§ L’alumnat castellanoparlant té greus dificultats amb els sons sonors i els finals consonàntics.

§ L’alumnat ucraïnès té dificultats de pronunciar el so /r/ i el so /¢/.

Estructures sil·làbiques

§ L’estructura sil·làbica del xinès és: C V V (VC nasal).

Per tenir més informació sobre les característiques de l’alumnat nouvingut es poden consultar els
llibres que ha fet o ha dirigit la Dra. Lluïsa Gràcia i que ha editat el Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat de Catalunya.

INTRODUCCIÓ
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EIXOS BÀSICS D’APRENENTATGE

La llengua

§ És necessari ser conscients que la llengua és l’element central de la socialització humana i, per
tant, és una de les eines bàsiques de la inclusió escolar i la integració social. Per això, al nostre
país, és indispensable ensenyar el català en les diverses formes dialectals.

§ Cal tenir en compte que la llengua, com a suport del pensament i com a principal instrument de
comunicació i participació humana, és la base de qualsevol altre aprenentatge.

§ Cal posar en pràctica la idea que des de qualsevol àrea d’aprenentatge s’aprèn llengua.

L’educació intercultural

§ És indispensable el coneixement mutu, especialment de les semblances per arribar a les dife-
rències.

§ S’han de considerar les diferències culturals com una font de riquesa.

§ Cal treballar de manera transversal els valors de respecte i solidaritat, les actituds i les diferents
percepcions de la vida.

§ Convé donar el màxim d’informació sobre el nostre país perquè l’alumnat nouvingut es pugui si-
tuar i conèixer la societat que l’ha acollit. També és important que conegui els drets i els deures
que tenim com a ciutadans i ciutadanes.

OBJECTIUS GENERALS

§ Adquirir una competència bàsica en llengua catalana.

§ Produir missatges orals i escrits de tipologia textual diversa que els permeti incorporar-se al sis-
tema educatiu.

§ Fomentar la capacitat de comunicació i de participació, en llengua catalana, dins l’entorn esco-
lar i social que els envolta.

§ Conèixer el llenguatge específic de les diferents àrees d’aprenentatge.

§ Conèixer les característiques generals del país on viuen: drets, deures, cultura, etc.

§ Analitzar les semblances i les diferències culturals.

§ Fomentar el respecte vers la diversitat cultural.

§ Educar en la interculturalitat. 

INTRODUCCIÓ
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EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA: NIVELLS A1 I A2

L’any 2001, coincidint amb l’Any Europeu de les Llengües, els departaments de Cultura i Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els governs d’Andorra i de les Illes
Balears, van editar en català el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, en-
senyar, avaluar. L’elaboració i la difusió d’aquest llibre, segons s’explica en la presentació de la tra-
ducció catalana, «respon a la voluntat i l’interès per aplicar les bases d’un sistema europeu d’apre-
nentatge i avaluació de segones llengües». Per tant, ha de ser un referent que «ens ha de permetre
seguir treballant a partir d’unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mèto-
des» en els àmbits de l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, «distribuïts en sis ni-
vells que són referents comuns dels diferents graus d’assoliment». Aquests sis nivells d’aprenentat-
ge són: inicial (A1), bàsic (A2), llindar (B1), avançat (B2), domini funcional efectiu (C1) i domini
(C2). Al mateix temps, agrupa els usuaris segons el grau d’assoliment d’aquests nivells: usuari bà-
sic (A1 i A2), usuari independent (B1 i B2) i usuari experimentat (C1 i C2).

Per elaborar aquest material, especialment el llibre de Llengua i interculturalitat, adreçat a alum-
nat nouvingut, s’ha tingut en compte el Marc europeu comú de referència, i s’ha plantejat perquè
contingui els nivells A1 i A2, de manera que al final s’assoleixin les competències que s’establei-
xen per al nivell A2, que més endavant es detallaran. 

A la pàgina 57 del llibre s’explica que el nivell A1 (inicial) «es considera el nivell més baix de l’ús
generatiu de la llengua: el punt en què l’aprenent ja pot interactuar d’una manera simple –pre-
guntar i respondre preguntes sobre ell mateix, sobre el lloc on viu, sobre la gent que coneix i les
coses que té; iniciar declaracions simples i reaccionar-hi en les àrees relatives a les necessitats
immediates o a temes molt familiars– i no ha de confiar exclusivament en un repertori lèxic limitat
i memoritzat de frases determinades per a situacions específiques». Al mateix lloc es diu del nivell
A2 que «en aquest nivell es troben la majoria dels descriptors de les funcions socials, per exem-
ple, utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú, saludar la gent,
preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; mantenir intercanvis socials molt
curts; preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure; fer invita-
cions i respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i ac-
ceptar ofertes... Aquí també es troben, a més a més, els descriptors sobre la vida social i com des-
envolupar-s’hi: la versió simplificada i reduïda del conjunt complet d’especificacions relatives a
transaccions del Nivell Llindar per a aprenents adults que viuen a l’estranger com, per exemple,
fer transaccions senzilles a les botigues, a les oficines de correus o a les entitats bancàries; obtenir
informació sobre viatges; utilitzar transports públics (autobusos, trens i taxis); demanar informació
bàsica; demanar i donar adreces; comprar bitllets; demanar i subministrar béns i serveis quoti-
dians».
A escala global, un usuari bàsic, de nivell A2, «pot comprendre frases i expressions utilitzades ha-
bitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions perso-
nals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en
situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre te-
mes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o ba-
gatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immedia-
tes» (pàg. 45).

En la taula següent es descriuen les habilitats lingüístiques principals que corresponen al nivell
A2, que s’assoleix al final del procés de treball amb aquests materials.

INTRODUCCIÓ
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INTRODUCCIÓ

ENTENDRE. COMPRENSIÓ ORAL

A2 Puc comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per
exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació
laboral). Puc entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

ENTENDRE. COMPRENSIÓ LECTORA

A2 Puc llegir textos molt curts i senzills. Puc trobar informació específica i previsible en documents
escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris, i puc comprendre
cartes personals curtes i senzilles.

PARLAR. INTERACCIÓ ORAL

A2 Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi senzill i directe
d’informació sobre temes i activitats familiars. Puc mantenir intercanvis socials molt breus encara
que, en general, no els entengui prou per mantenir o dirigir jo mateix una conversa.

PARLAR. EXPRESSIÓ ORAL

A2 Puc utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la meva família i
altra gent, les meves condicions de vida, el meu bagatge educatiu i la meva feina actual o
l’última que vaig tenir.

ESCRIURE. EXPRESSIÓ ESCRITA

A2 Puc escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates. Puc escriure
cartes personals molt senzilles, com per exemple per agrair alguna cosa a algú.

REPERTORI

A2 Fa servir estructures formades per oracions bàsiques amb expressions, grups de poques
paraules i fórmules memoritzades per tal de comunicar una informació limitada en situacions
senzilles i quotidianes.

CORRECCIÓ

A2 Utilitza algunes estructures senzilles correctament, però encara comet sistemàticament errors
bàsics.

FLUÏDESA

A2 Pot fer-se entendre amb expressions molt breus encara que les pauses, els falsos inicis i les
reformulacions siguin evidents.

INTERACCIÓ

A2 Pot respondre preguntes i reaccionar davant d’afirmacions senzilles. Pot indicar que entén una
conversa, però rarament és capaç de comprendre la informació suficient per mantenir la
conversa ell mateix.

COHERÈNCIA

A2 Pot enllaçar grups de paraules amb connectors simples com ara i, però, perquè.
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Característiques del material
Aquest material consta de: 

§ El llibre de Llengua i interculturalitat. 

§ El llibre de Lectoescriptura. 

§ El CD-ROM amb les àrees de Matemàtiques, Ciències de la naturalesa i Ciències socials, i amb
altres recursos.

Les diferents àrees es treballen d’una manera semblant i paral·lela i, per tant, hi ha activitats co-
munes a totes les unitats i a totes les àrees.

Aquest material està pensat perquè s’adapti al ritme de cada noi o noia. No es pot avançar si
no s’han assimilat els conceptes anteriors. El professorat és l’eix fonamental per utilitzar
aquest material.

UNITATS INTEGRADES

Un dels aspectes més importants d’aquest material és que les quatre àrees d’aprenentatge i la
lectoescriptura es treballen d’una manera integrada al voltant dels dos eixos principals, que són
l’aprenentatge de la llengua catalana i l’educació intercultural. Tot i que el material es presenta
en dos formats diferents, en llibre i en suport informàtic, totes les unitats de cada àrea es poden
treballar de manera coordinada amb les de les altres àrees, de manera que l’aprenentatge és glo-
bal i integrat. Alhora, les tres primeres unitats del llibre de Llengua i interculturalitat serveixen com
a punt de referència i com a base del procés d’aprenentatge global i cognitiu de la lectoescriptura.

Un dels objectius principals del professorat ha de ser que l’alumnat aprengui a servir-se de tots els
recursos de comprensió i expressió orals i escrits per comunicar-se, incorporar-se al sistema edu-
catiu i integrar-se al país d’acollida. Per això, hem partit de la transversalitat de la llengua i l’hem
convertit en l’eix de totes les àrees d’aprenentatge. A la classe de llengua s’ha de treballar d’una
manera més formal i sistemàtica, tenint molt en compte la llengua oral i fomentant la comunicació
i la participació, mentre que en les altres àrees convé treballar el lèxic específic, perquè l’alumnat
sigui capaç d’expressar en català coneixements que probablement ja ha adquirit en la seva llen-
gua. És convenient treballar les diverses àrees amb una metodologia semblant i paral·lela, de ma-
nera que l’aprenentatge de cada àrea reforci les altres i, entre totes, reforcin la llengua, que no
hem de perdre de vista que és l’eix central de l’aprenentatge.

Un altre objectiu fonamental és educar en la interculturalitat. Això serà el fruit del treball transver-
sal que convé fer des de qualsevol classe, ja que és el lloc idoni per fomentar el respecte per totes
les persones i per totes les cultures. L’alumnat, d’una banda, ha de tenir prou informació per co-
nèixer i respectar les altres cultures, al marge dels estereotips i els tòpics, i de l’altra, ha de poder
transmetre lliurement els seus sentiments, la seva forma de pensar i d’opinar per poder-se relacio-
nar amb respecte en aquesta societat multicultural.

La lectoescriptura, com tot el material que forma aquest projecte, està completament integrada
amb les altres àrees. De fet, està contextualitzada amb les tres primeres unitats, de manera que 
s’hi treballen el mateix vocabulari i les mateixes estructures, i això permet coordinar fàcilment els
materials a la classe. Amb el material de lectoescriptura, l’alumnat nouvingut que no coneix l’alfa-
bet llatí pot aprendre a llegir i a escriure d’una manera ràpida i eficaç, i aquest procés és reforçat
per l’aprenentatge global de la llengua, que inclou totes les àrees.
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Llengua

L’alumnat que arriba al nostre país a l’edat que correspon als últims cursos de Primària o a tota la
Secundària, en general, ja ha adquirit un coneixement important de la seva llengua materna; per
tant, la feina del professorat no parteix de zero. Aquest alumnat té un bagatge i un coneixement
lingüístic previ que facilita, si es treballa correctament, l’aprenentatge de la nova llengua.

Tot i que aquest material treballa la llengua des de totes les àrees d’aprenentatge, a la classe prò-
piament de llengua convé treballar l’expressió i la comprensió orals i escrites d’una manera més
formal i sistemàtica: lèxic, fonètica, ortografia i morfosintaxi. L’aprenentatge parteix d’estructures
comunicatives molt senzilles, de la relació entre imatges i gestos, paraules i oracions, i sons i gra-
fies. És important treballar primer la llengua oral i després passar a l’escrita, tot i que a mesura
que s’avança, els dos aspectes es van entrelligant.

L’aprenentatge d’una nova llengua és bàsicament oral, però a l’adolescència és absolutament ne-
cessari que es faci paral·lelament l’aprenentatge oral i l’escrit, ja que es reforcen mútuament i, a
més, l’escrit els dóna seguretat i la possibilitat de repassar el que han fet a classe. Un bon treball
oral afavoreix sempre l’aprenentatge escrit.

Al final de cada unitat, hi ha un apartat de festes d’arreu del món, que de fet correspondria a l’à-
rea de Ciències socials, però que s’ha incorporat a l’àrea de Llengua per l’estímul que aquest tema
representa per a l’expressió oral: sempre hi ha un flux d’informació de nosaltres cap a l’alumnat i
de l’alumnat cap a nosaltres, i això ajuda a compartir il·lusions i experiències que proporcionen
grans espais de comunicació i participació. En relació amb aquest tema, al mateix CD-ROM, dins
l’apartat Altres recursos, trobareu unes graelles de festes del món, que podeu anar completant tri-
mestralment amb les festes de totes les cultures que estiguin representades a la classe.

L’alumnat que no coneix l’alfabet llatí o que és analfabet disposa del llibre de Lectoescriptura, pen-
sat perquè es treballi paral·lelament amb els altres materials, i perquè l’aprenentatge sigui ràpid i
eficaç. De fet, el material de lectoescriptura no seria funcional si no es treballés d’aquesta manera.

Matemàtiques

En general, els alumnes que ens arriben durant els últims cursos de Primària o durant l’ESO ja sa-
ben, com a mínim, les operacions bàsiques. Els xinesos, l’alumnat de països de l’Europa de l’Est i
els argentins acostumen a tenir un nivell alt de matemàtiques. 

Cal tenir en compte que en alguns països, com per exemple la Xina, fan algunes operacions mate-
màtiques d’una manera diferent de la nostra. Per aquest motiu, tant a l’avaluació inicial, com a les
primeres unitats de matemàtiques, les divisions estan plantejades de dues formes diferents.

Per als alumnes que ja tenen coneixements de màtemàtiques, l’objectiu és treballar el llenguatge
específic, l’agilitat mental en la llengua nova i la comprensió lectora, és a dir, aprenen a expressar
en català conceptes que ja coneixen en la seva llengua. Als que no dominen les operacions, els
dóna l’oportunitat d’anar adquirint un nivell bàsic que els permeti incorporar-se amb més facilitat
al seu grup classe, és a dir, aprenen matemàtiques al mateix temps que llengua.

Convé treballar paral·lelament el llenguatge específic oral i escrit. És important treballar els nom-
bres i els símbols matemàtics, especialment la comprensió i l’expressió orals, ja que és bàsic per-
què després puguin seguir les classes amb facilitat. Per això és fonamental que totes les correc-
cions es facin oralment, i amb tots els detalls.

També és important treballar molt el càlcul mental, ja que contribueix a automatitzar l’ús dels
nombres i agilitza molt la capacitat de parlar en una altra llengua. A la guia didàctica de matemà-
tiques trobareu diversos fulls de càlcul mental que podeu ampliar o reduir segons les necessitats
concretes de l’alumnat.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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És molt important fer dictats de nombres, d’operacions i de símbols, i que els alumnes escriguin
les xifres i els símbols en nombres i en lletres. Es treballa la comprensió lectora amb els proble-
mes, començant per problemes senzills pel que fa a operacions perquè l’única dificultat sigui la
comprensió lectora. El lèxic és, en general, el que es treballa a la mateixa unitat de les altres àrees
o en les unitats anteriors. En les primeres unitats, és important que abans que els alumnes resol-
guin els problemes, els llegiu en veu alta i expliqueu les paraules que no entenguin. Després, els
podeu resoldre, individualment o en grup i, finalment, corregir-los oralment i fer-los a la pissarra.

Ciències de la naturalesa

En l’àrea de Ciències de la naturalesa es treballa el lèxic específic relacionat amb el tema de cada
unitat de llengua, però de manera més especialitzada, relacionat amb les ciències experimentals.
Per exemple, la relació entre els aliments, la nutrició i la salut, la roba i el clima, etc. A partir de les
semblances que hi ha entre totes les cultures del món pel que fa al menjar, la roba, els remeis,
etc. s’arriba a les diferències individuals de pensament, de costums, etc.

Aquesta àrea permet treballar la comunicació i la participació d’una manera molt directa i planera,
ja que proposa temes que estan molt relacionats amb les persones i, per tant, tenen interès i pro-
picien la participació de l’alumnat.

Per treballar el lèxic específic d’aquesta àrea és important descriure les imatges, i posar en pràcti-
ca recursos del professorat com ara mímica o jocs, a més de portar a classe objectes que poden
fer les classes més dinàmiques i més properes a la realitat. Per exemple, podeu aconseguir figures
de plàstic d’animals, de fruites, de verdures, etc. També podeu dur coses que es puguin olorar,
tastar, tocar... en definitiva, objectes que permetin experimentar.

A mesura que la capacitat lingüística de l’alumnat augmenta, podeu treballar les idees principals
d’un text, els esquemes i, en definitiva, els procediments que els seran necessaris per incorporar-
se de ple al sistema educatiu.

Ciències socials

En l’àrea de Ciències socials el primer que es treballa és la situació del país on han anat a viure a
partir de la situació del seu país d’origen. És molt important que l’alumnat s’acostumi a veure el
món des d’una altra perspectiva geogràfica i cultural, i que s’adoni que les diferències són cir-
cumstancials i que són diverses per a tothom.

En aquesta àrea, es treballa l’abast sociocultural de qualsevol tema que s’introdueixi en l’àrea de
Llengua: els diferents tipus de família i les diferents relacions familiars que s’estableixen al món, el
significat cultural dels noms de persona, les diferents formes de vestir, de menjar... de viure.

Els ensenyem com és el país on viuen: els costums, les tradicions, el menjar, les relacions huma-
nes, els drets, els deures, etc. Cada aspecte es compara amb el dels seus països, per trobar-ne les
semblances i les diferències lògiques entre les persones, però la diferència i la diversitat no s’han
de veure mai com un problema, sinó com una font de riquesa cultural i personal.

Des de la primera unitat de Ciències socials, es treballen molt els mapes, perquè creiem que és
un dels procediments fonamentals d’aquesta àrea i perquè els ajuda molt a veure el món des d’un
altre espai i a situar-se al país que els ha acollit.

És convenient que, si és possible, es facin sortides fora de l’escola: fires nadalenques de pesse-
bres, mercats i fires de poblacions veïnes, visites a ajuntaments, parlaments i altres institucions,
museus d’història, representacions teatrals, etc.

Tot i que el treball intercultural es fa des de qualsevol àrea d’aprenentatge, l’àrea de Ciències so-
cials permet abordar temes que d’altra manera seria més difícil.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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Unitat 11

Unitat 5

Unitat 6

Unitat 7

Unitat 8

Unitat 9

Unitat 10

Festes i tradicions
catalanes

Europa
Estat/nació

Diversitat 
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Institucions
polítiques

L’Estat espanyol
Religions del món

L’esport arreu 
del món

Medicina arreu 
del món

C. socialsC. de la naturalesaMatemàtiquesUnitats Llengua

14

Unitat 1 Identificació 
personal

Numeració i l’euro El cos Situació geogràfica

Unitat 2 L’escola 
i l’institut

Símbols 
matemàtics

Els sentits Els transports

Unitat 3 La roba Mesura del temps El temps 
atmosfèric

El clima

Unitat 4 La casa Mesures 
i magnituds

Els aliments Alimentació 
i habitatge 

Mapa de continguts Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Al llibre de Llengua i interculturalitat trobareu diversos recursos previs a l’inici de la unitat 1: una
pàgina amb un horari en blanc, perquè cada alumne hi posi el seu; una pàgina amb fotografies
del material que han de dur, i dues pàgines amb els mateixos personatges que apareixen en la
lectoescriptura, i que permeten iniciar l’aprenentatge de la identificació personal. 

Al CD-ROM trobareu una avaluació inicial per valorar, d’una manera molt simple, els coneixe-
ments previs i el nivell d’escolarització de l’alumnat. Es tracta simplement de descobrir si coneixen
l’alfabet llatí i els diferents tipus de lletra (lligada, de pal i d’impremta), i si saben fer algunes ope-
racions matemàtiques senzilles. Aconsellem que tots els nois i noies facin aquesta avaluació inicial

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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el primer dia de classe, ja que servirà com a orientació per decidir, per exemple, amb quins alum-
nes cal treballar la lectoescriptura i quins no ho necessiten.

Des de les quatre àrees treballem la comprensió i l’expressió orals i escrites, la comunicació i la
participació, i l’educació intercultural. En totes les àrees es proposen activitats de lèxic, de lectura,
de comprensió lectora, d’expressió oral, dictats, redaccions, exercicis de memòria, situacions co-
municatives i espais per a la participació. Aconsellem que al final de cada unitat didàctica es pre-
pari una autoavaluació adaptada al nivell lingüístic de l’alumnat, per valorar-ne la progressió.

Al llarg de tot el material, trobareu unes icones que us orientaran sobre la tipologia de les activitats.

Aquesta icona indica que l’activitat treballa la discriminació fonètica, o bé la comprensió
auditiva de paraules o textos que convé que llegiu en veu alta.

Les activitats que van acompanyades d’aquesta icona són activitats orals pautades, que
generalment consisteixen a respondre preguntes relacionades amb un text o amb una
imatge, i que no donen gaire marge a l’espontaneïtat. 

Aquesta icona correspon a activitats orals lliures o situacions comunicatives, en les quals
es treballa la comunicació i la participació oral. És important que s’hi utilitzin la imaginació
i l’espontaneïtat.

Aquesta icona identifica les activitats i les explicacions que tenen un nivell més alt que la
resta, que correspondrien al nivell A2 de competència lingüística, d’acord amb el Marc
europeu comú de referència. 

Una pinzellada de... Aquesta icona identifica les explicacions teòriques. En el cas del lli-
bre de Llengua i interculturalitat, es tracta de les explicacions gramaticals que comple-
menten el treball pràctic i comunicatiu de la llengua.

A més, a la primera pàgina de cada unitat del llibre hi ha un índex dels continguts de totes les 
àrees; les que es troben al llibre s’identifiquen amb la icona ™ i les que es troben al CD-ROM,
estan marcades amb la icona §.

Lectoescriptura

El material de lectoescriptura està relacionat amb les tres primeres unitats de cada àrea, ja que el
mètode que presentem té com a objectiu fer un aprenentatge contextualitzat, ràpid i significatiu de
la lectoescriptura. Si arriba alumnat sense alfabetitzar a meitat de curs convé que treballi tot el lè-
xic de les tres primeres unitats per poder treure el màxim profit del treball de lectoescriptura fent
un aprenentatge global de la llengua i del codi escrit.

No es pot comparar l’aprenentatge de la lectoescriptura de l’alumnat autòcton en el primer cicle
de Primària amb l’aprenentatge ràpid i concret que necessita l’alumnat nouvingut. La metodologia
ha de ser necessàriament diferent, ja que aquest alumnat d’incorporació tardana no té punts de
referència ni orals ni escrits de la llengua que està aprenent.

Temporització

Aquest material està pensat perquè duri un curs escolar complet, tot i que el temps que es tardi a
treballar-lo en la pràctica depèn del nivell de l’alumnat, de la llengua materna que tingui i de les
seves característiques generals. Per exemple, la majoria dels alumnes de llengües no romàniques
necessiten, com a mínim, tot el curs; és possible que els alumnes que hagin de fer el procés de
lectoescriptura necessitin més temps, mentre que l’alumnat de llengües romàniques segurament
anirà més ràpid. Per aquest motiu, el material és molt obert i conté exercicis de diferents nivells de
dificultat, de manera que és fàcil d’adaptar a cada situació concreta.

j

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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Guia de treball del professorat

ESTRATÈGIES DE TREBALL GENERALS

Cal tenir clar que la llengua, com a suport del pensament i com a principal instrument de la co-
municació humana, és la base de qualsevol aprenentatge. En el cas de l’ensenyament de la llen-
gua a l’alumnat nouvingut, és molt important treballar tots els aspectes del llenguatge verbal i no
verbal i les pautes de relació social del país d’acollida, perquè des del primer moment formen part
de la vida quotidiana.

Perquè les classes siguin efectives des del primer dia, convé tenir una actitud adequada; per això
és important tenir en compte els aspectes següents:

§ Parleu lentament i clarament, vocalitzeu i feu pauses.

§ Acompanyeu les explicacions amb llenguatge gestual, dibuixos, imatges, etc.

§ Utilitzeu un lèxic i unes estructures senzilles.

§ Comenceu fent preguntes curtes i tancades, i aneu-les complicant d’acord amb la millora de la
competència lingüística.

§ Tingueu en compte les principals diferències i semblances entre les llengües d’origen i de desti-
nació, per poder insistir en les dificultats que presenta cada alumne.

§ Feu classes molt variades i dinàmiques, amb molts recursos, jocs, mitjans audiovisuals i infor-
màtics, etc. (a la guia didàctica i al CD-ROM trobareu recursos i propostes creatives i lúdiques),
de manera que es treballi el lèxic i les estructures lingüístiques d’una manera repetitiva i des de
diferents angles.

§ Establiu situacions comunicatives des del primer moment, encara que l’alumnat no us entengui
ni sigui capaç de respondre.

§ Aneu repetint correctament i en veu alta les oracions que construeixi l’alumnat.

§ Corregiu oralment totes les activitats, tant les orals com les escrites, i després corregiu-les tam-
bé per escrit, si us sembla necessari.

§ Dinamitzeu la participació de tothom.

§ Fomenteu situacions comunicatives i participatives a la classe.

§ Respecteu el temps que necessiti l’alumnat per elaborar les respostes, encara que us sembli
molt temps.

§ Encoratgeu l’alumnat destacant-ne els encerts i elogiant-ne l’esforç.

§ Creeu situacions comunicatives entre professorat i alumnat relacionades amb els interessos i les
necessitats d’aquests nois i noies.

§ Establiu relacions d’afecte que us permetin ser més efectius en l’ensenyament.

§ Feu el possible per convertir-vos en el model lingüístic de l’alumnat. Sigueu actor, dinamitzador
i interlocutor proper i afectiu de l’alumnat.

§ Tingueu en compte el llenguatge no verbal i les pautes de relació social dels països d’origen de
l’alumnat. Recordeu que poden ser diferents dels nostres.

§ Respecteu el llenguatge no verbal propi de cada cultura.
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§ Esforceu-vos per entendre les diferents percepcions de la realitat que té l’alumnat, individual-
ment o segons el país d’origen.

§ Encamineu les classes cap a un intercanvi d’experiències i de cultures, de manera que siguin
un enriquiment personal per a l’alumnat i per al professorat.

§ Doneu tanta informació com pugueu sobre el nostre país, i doneu l’oportunitat que cada alumne
en doni sobre el seu.

El lleguatge no verbal

Quan l’alumnat ve de països que tenen costums i cultures molt diferents del nostre, fins i tot és di-
ferent el significat del llenguatge no verbal, i per això és important ensenyar algunes de les pautes
de relació social, per no crear situacions de conflicte a causa de malentesos.

Alguns signes de llenguatge no verbal que convé comentar són els següents:

§ Posar-se el dit índex sobre els llavis de forma vertical, significa «silenci».

§ Moure el cap de dalt a baix, al nostre país vol dir «sí» (a la Xina i en altres països no és tan clar).

§ Moure el cap d’una banda a l’altra banda vol dir «no» (en alguns països asiàtics no és tan clar).

§ Aixecar les espatlles significa indiferència o interrogació.

§ Moure la mà tancada, amb el dit índex aixecat, de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta, signifi-
ca «no».

§ Obrir i tancar els dits de la mà dreta, de manera que es toquin les puntes, al nostre país, vol dir
«hi ha molta gent» (a Itàlia i en algun altre país és un gest ofensiu).

§ A la Xina, donar-se petits copets amb el dit índex al costat o a la punta del nas vol dir «què?».

Les pautes de relació social

Algunes pautes de relació social sobre les quals cal insistir davant de l’alumnat, perquè en alguns
països són diferents, són les següents:

§ Els homes i les dones tenen els mateixos drets i els mateixos deures, tenen la mateixa autoritat i
s’han de tractar amb el mateix respecte. Tingueu en compte que en algunes cultures el paper
social dels homes i les dones, i la consideració que se’ls té, són força diferents. Sovint, els nois
estan acostumats a tenir professors i les noies professores. Tingueu en compte també que als
països musulmans els nois i les noies no seuen mai junts i, per tant, les noies al principi no vo-
len seure al costat dels nois, però a poc a poc, i sense forçar-les, s’hi van acostumant.

§ Normalment, quan ens saludem ho fem encaixant les mans dretes, tot estrenyent-les lleugera-
ment. Tingueu en compte que als països àrabs i als països asiàtics les salutacions són diferents.

§ Quan se saluden persones de la família o que es tenen molta confiança, s’acostumen a fer dos
petons a les galtes. Primer la dreta i després l’esquerra. Hi ha força cultures que no veuen bé
fer-se petons, especialment entre homes i dones. En altres cultures, com ara la russa, és habi-
tual fer-se tres o quatre petons a les galtes.

§ Una salutació habitual entre la gent jove consisteix a fer xocar les mans amb els palmells de les
mans oberts.

§ Tocar suaument el cap d’un nen, un noi, una nena o una noia és un senyal d’afecte. Recordeu
que en algunes cultures, com ara la xinesa, el contacte físic afectiu és estrany i rebutjat.

§ Es considera que quan una persona parla, se l’ha de mirar, en senyal de respecte i d’atenció al
que explica. Tingueu en compte que per als nois i les noies xinesos és justament al contrari: no
mirar a la cara és un signe de respecte.

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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§ Les persones es poden tutejar o tractar de vostè. Tingueu en compte que en algunes cultures no
es fa aquesta diferència o bé es fa de manera molt diferent; per tant, convé explicar la diferèn-
cia entre els dos tractaments i els casos en què s’acostuma a fer servir cadascun.

§ Al nostre país no es regateja.

§ Quan s’utilitza un servei de transport públic, encara que no hi hagi vigilància, s’ha de pagar.

§ Quan s’entra en una botiga, si hi ha gent s’ha de demanar o agafar tanda.

§ Quan tenim una conversa, no s’acostumen a deixar grans silencis.

§ El comportament social més correcte a l’hora de tossir, esternudar o badallar és tapar-se la boca
amb un mocador o amb la mà.

§ Cal mocar-se sempre amb el mocador i no escopir a terra. Expliqueu que no es considera cor-
recte escopir ni mocar-se amb els dits. En algunes cultures, aquests comportaments són habi-
tuals i no estan mal vistos; en canvi, per a nosaltres és un signe de molt mala educació.

§ No és correcte posar-se els dits al nas.

§ A classe o en un lloc públic no s’han de treure les sabates dels peus.

§ Les deixalles s’han de llençar, sempre, a la paperera o a les escombraries, mai a terra.

§ Durant les hores de classe no és correcte menjar ni beure res.

§ No és de bona educació menjar xiclet quan es parla amb algú o quan s’està a classe o en una
reunió amb altra gent.

§ Fer rots és un senyal de mala educació. En canvi, en altres cultures fer rots és acceptat. 

La correcció

Perquè la comunicació entre el professorat i l’alumnat sempre sigui fluida, és important que la cor-
recció sigui constructiva. Si partim de la idea que l’aprenentatge de la segona llengua es fa a par-
tir de l’adquisició de les noves estratègies lingüístiques i dels errors, convé que la correcció sigui
selectiva i que l’exigència s’ajusti al nivell de llengua que té cada alumne. 

Les correccions orals han de ser implícites; per tant, les intervencions poden consistir a repetir les
estructures que construeix l’alumnat, però de manera correcta. Aquest tipus de correcció és un
dels més vàlids a l’inici, perquè cada alumne pot veure els errors i anar interioritzant l’estructura
correcta. A mesura que es va avançant es poden anar incorporant altres tipus de correcció a par-
tir de preguntes de repetició, d’elecció, de petites reflexions, etc.

Convé fer les correccions de la llengua escrita seguint els mateixos paràmetres que en la llengua
oral. En un principi, és convenient corregir només les estructures treballades, quan facin una acti-
vitat sols. Per exemple, si es tracta de copiar, i els alumnes ja coneixen bé l’alfabet llatí, l’exigència
ha de ser màxima i, per tant, podeu demanar que s’autocorregeixin i repassar-ho després. Si en-
cara hi ha faltes, les podeu senyalar i demanar a cada alumne que les corregeixi. La correcció es-
crita és important que es faci davant de l’alumnat i d’una manera reflexiva. 

És important que es faci, sempre que es pugui, una doble correcció, primer una correcció oral i
col·lectiva, i després una correcció escrita, que pot ser individual o col·lectiva, segons el que es
consideri adequat per a cada activitat, o tenint en compte criteris com ara si el nivell de tot l’alum-
nat és homogeni o hi ha molta diversitat de nivells. 

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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ESTRATÈGIES DE TREBALL ESPECÍFIQUES

A continuació us oferim orientacions i suggeriments per adaptar la metodologia a les característi-
ques de l’alumnat nouvingut i també us proposem maneres de treure rendiment d’alguns recursos
i tipus d’activitats que trobareu de manera recurrent al llarg de tot el material.

Expressió oral

L’expressió oral és la base de l’aprenentatge d’una segona llengua, per això és molt important el pa-
per del professorat (vegeu les estratègies generals, a la pàgina 18 d’aquesta guia). Totes les activi-
tats escrites s’han de fer, també, oralment, ja que és molt útil per sistematitzar la llengua. Des del
primer moment, cal treballar situacions comunicatives quotidianes: presentar-se, acomiadar-se,
agrair, etc., i proposar temes de conversa propers a les necessitats i els interessos de l’alumnat.

Per facilitar la intervenció de tot l’alumnat, podeu utilitzar estratègies com ara les següents:

§ Treballar prèviament el lèxic i les estructures necessàries per dur a terme la conversa.

§ Aprofitar qualsevol pregunta o tema que els interessi per parlar.

§ Utilitzar, especialment a l’inici, suports visuals, auditius i material manipulable (imatges, làmi-
nes, dibuixos a la pissarra, llibres, discos, vídeos, objectes diversos, etc.).

§ Utilitzar el suport gestual i expressiu.

§ Fer jocs en grup o per parelles.

§ Fer preguntes tancades o obertes sobre un tema, d’acord amb el nivell de cada alumne.

§ Reproduir diàlegs i converses a partir d’imatges o de la vida real. Per facilitar la producció de
diàlegs, a la guia didàctica de cada unitat trobareu esquemes de diàleg de diferents nivells.

Imatges i làmines

Trobareu il·lustracions i fotografies al llarg de tot el llibre i també al CD-ROM. Algunes imatges es-
tan pensades especialment per fer-ne una descripció oral, però aquest procés es pot fer amb
qualsevol imatge que resulti motivadora. 

Objectius

§ Adquirir i utilitzar lèxic i estructures comunicatives.

§ Adquirir hàbits d’observar i escoltar.

§ Saber utilitzar el torn de paraula.

§ Interpretar la idea general de les imatges i les làmines.

§ Relacionar les imatges i les làmines amb la vida quotidiana.

Procés

§ Comenteu les imatges, primer el professor o la professora sol.

§ Si la imatge o la làmina ho permet, recordeu i repetiu lèxic que heu treballat.

§ Feu preguntes tancades o obertes sobre:

– Lèxic. Per exemple, a la pàgina 21 del llibre Llengua i interculturalitat: La jaqueta de la noia
és verda o vermella? De quin color és la jaqueta de la noia?

– Situacions comunicatives representades a les imatges. Per exemple, a la pàgina 21: El noi i la
noia parlen dels dies de la setmana o dels anys? De què parlen el noi i la noia?

– Accions. Per exemple, a la mateixa pàgina 21: Què fan les persones de la imatge?

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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§ Reproduïu diàlegs orals i escrits.

§ Feu descripcions orals i escrites.

Paraules i oracions encadenades

Per tal de treballar l’atenció auditiva i repassar el lèxic treballat en una unitat, podeu demanar que
els alumnes vagin encadenant paraules com en l’exemple:

Alumne 1: Per vestir-me em poso unes calces...

Alumne 2: Per vestir-me em poso unes calces i una samarreta...

Alumne 3: Per vestir-me em poso unes calces, una samarreta i uns mitjons...

A partir d’una lectura, una imatge, una història o un tema tractat a classe, demaneu a un noi o
una noia que comenci una història (pot ser amb una oració sencera, o amb alguna paraula), i els
altres l’hauran d’anar continuant fins que acabin el relat. Per exemple:

Alumne 1: Ahir, a casa de la Tekle i la Lika...

Alumne 2: ...van celebrar...

Alumne 3: ...amb altres amics i amigues...

Alumne 4: ...del seu país i de Rússia...

També es pot fer repartint les diverses vinyetes d’un còmic i que cada noi o noia n’expliqui una
fins que s’hagi explicat el còmic sencer.

Situacions comunicatives

Objectius

§ Estimular els intercanvis verbals.

§ Fomentar la participació.

Procés

§ Faciliteu l’adquisició de lèxic i estructures mitjançant models. Exemples: 

Com et dius? Em dic... I tu, com et dius? 

Què és això? Això és...

Què hi ha a...? Hi ha...

Què fas? Què portes?...

§ Doneu pistes sobre el contingut de les preguntes i les respostes, o sobre el tema.

§ Treballeu el llenguatge no verbal: els gestos, les expressions, el to, etc.

§ Feu que repeteixin les estructures que hauran d’utilitzar.

§ Centreu l’atenció a l’hora d’intervenir. Exemple:

Ara et toca a tu. Contesta, pregunta...

Lectura

Totes les unitats contenen lectures, i estan classificades en dos nivells. Han estat pensades per-
què formin part del procés significatiu que ha de seguir l’alumnat en l’adquisició de la segona llen-
gua. Hi ha unitats que contenen lectures de dos nivells de dificultat, cosa que permet adaptar el
material al nivell de l’alumnat de cada grup classe.

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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Al final del llibre de Lectoescriptura hi ha un recull d’històries de vida, redactades per alumnes
procedents d’altres països, que també són un bon recurs de lectura.

Objectius

§ Dominar la lectura mecànica.

§ Repassar el lèxic après, però ara en una situació textual.

§ Adquirir comprensió lectora.

§ Augmentar la velocitat lectora.

Procés

§ Llegiu, d’una forma clara i pausada, el text.

§ Expliqueu el significat de cada oració.

§ Demaneu a l’alumnat que llegeixi en veu alta una part del text o el text sencer.

Correcció

Sigueu respectuosos amb la correcció. Recordeu que s’aprèn a partir dels errors. És recomanable
fer una correcció global al final de la intervenció de cada alumne. Podeu corregir els errors pun-
tuals de coses que s’hagin treballat al moment de manera implícita amb un enunciat correcte (a
mesura que el nivell augmenta, el grau d’exigència ha de ser cada vegada més elevat). Procureu
fer una correcció selectiva que s’ajusti al nivell de llenguatge de cada alumne.

Comprensió lectora

La comprensió lectora és fonamental per fer un bon aprenentatge de la segona llengua. En aquest
material es treballa especialment a partir dels diferents textos, enunciats, formularis, mapes, lectu-
res i problemes de matemàtiques.

Procés

§ Expliqueu quin tipus de lectura fareu (formulari, enunciat, descripció, narració, diàleg, etc.) i de
què tracta.

§ Després, llegiu el text lentament i vocalitzant bé. 

§ Expliqueu, si cal, les paraules que no s’hagin treballat prèviament.

§ Demaneu a un parell d’alumnes que també llegeixin el text en veu alta.

§ Feu preguntes sobre la lectura, primer tancades i després obertes, per determinar el nivell de
comprensió.

§ Finalment, demaneu a tot l’alumnat que faci la lectura en veu alta.

Exercicis de discriminació fonètica

La discriminació fonètica és molt important i es treballa constantment al llarg de tot el curs. Es pro-
cura dedicar una atenció especial als sons que provoquen més confusió i en els quals acostumen
a tenir més dificultats. Per treballar-los, es proposa completar taules de discriminació fonètica que
hi ha en totes les unitats del llibre de Llengua i interculturalitat i també al llibre de Lectoescriptura.
A la guia didàctica trobareu les llistes de paraules adequades per a cada activitat. S’ha tingut en
compte que siguin paraules significatives per als alumnes, que s’hagin treballat prèviament. Al fi-
nal d’aquesta guia, trobareu taules de discriminació fonètica en blanc, que podeu fer servir per
treballar els sons que us semblin més convenients per a cada grup concret.

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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Objectius

§ Discriminar correctament els diferents sons de la llengua catalana.

§ Reproduir correctament els sons.

§ Relacionar cada so amb la grafia o les grafies que el poden representar.

Procés

§ Aneu dient les paraules pausadament i feu que l’alumnat les repeteixi. 

§ Després, torneu-les a dir i els nois i les noies hauran de posar una creu al lloc que correspongui
de les taules. 

§ Finalment, al mateix temps que corregiu oralment l’activitat, escriviu a la pissarra cada paraula
perquè la puguin copiar correctament. 

§ També ho podeu fer encerclant el so que treballeu.

Dictat preparat

Podeu fer un dictat preparat amb qualsevol text que considereu que té un nivell adequat. En de-
manar als alumnes que el preparin, podeu fer èmfasi en l’aspecte ortogràfic que considereu que
convé, tant per les característiques del text com per l’aspecte que vulgueu reforçar en l’alumnat.
Al final d’aquesta guia trobareu un full per fer el control dels dictats i els errors comesos per l’a-
lumnat.

Objectius

§ Oferir una oportunitat per a la pràctica de l’escriptura que ajudi a establir una relació entre el so
i la grafia.

§ Fer que els alumnes s’autoavaluïn pel que fa al domini de la llengua escrita i prenguin cons-
ciència dels seus errors.

§ Exercitar l’autocorrecció.

§ Exercitar la memòria visual.

Procés

§ Feu una lectura acurada del text que voleu dictar, vocalitzant bé.

§ Treballeu la comprensió lectora del text, tal com s’ha explicat a la pàgina 23 d’aquesta guia. 

§ Demaneu als alumnes que copiïn a la llibreta les paraules que tinguin una dificultat especial i
que marquin les grafies que volem treballar. 

§ Comenceu a fer el dictat, molt a poc a poc.

§ Demaneu als mateixos alumnes que se’l corregeixin, amb el suport del text. 

§ Feu que cada alumne completi la plantilla de control de dictats.

§ Feu que cada alumne escrigui correctament a la llibreta cinc paraules que hagi escrit malament
i les memoritzi per poder-les lletrejar. 

§ Pregunteu les paraules que ha memoritzat cadascú, lletrejades del dret i del revés (aquest exer-
cici, a més de treballar la memòria visual, serveix per fixar l’ortografia).

A més, quan el curs estigui una mica avançat i hàgiu fet uns quants dictats, podeu fer exercicis de
memòria visual amb els errors més freqüents que fa cada noi o noia. Tingueu en compte que, si el
nivell de l’alumnat és molt baix, el dictat ha de ser curt i l’han d’haver copiat prèviament.

GUIA DE TREBALL DEL PROFESSORAT
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Els verbs

Els verbs són l’element clau de la comunicació en la nostra llengua. Recordeu, però, que en mol-
tes llengües el funcionament verbal és molt diferent del nostre, per la qual cosa convé fer un tre-
ball exhaustiu i sistemàtic de la conjugació verbal. Amb aquest tipus d’alumnat no n’hi prou de
treballar els verbs des de les funcions comunicatives; considerem que és necessari que memorit-
zin els diferents temps verbals d’ús més corrent.

Al final del llibre de Llengua i interculturalitat hi ha un petit diccionari visual de verbs classificats
per àrees temàtiques i un model de conjugació verbal, que inclou models regulars de cada conju-
gació i també alguns verbs irregulars.

Ortografia

Escriure sense faltes denota domini de la llengua oral i escrita, bona discriminació auditiva, com-
prensió de la relació so/grafia, agilitat lectora, facilitat per escriure, coneixement de l’ortografia ar-
bitrària, etc. Al mateix temps, és del tot imprescindible tenir una bona memòria visual, ja que per
fer una transcripció ortogràfica correcta s’han de tenir emmagatzemades les imatges de les parau-
les, de manera que la transcripció es faci d’una manera inconscient en mil·lèsimes de segon.

Donades les característiques de l’alumnat d’incorporació tardana, als últims cursos de Primària o
a Secundària, és difícil treballar l’ortografia arbitrària d’una forma sistemàtica, però és recomana-
ble treballar la memòria visual de manera que automatitzin l’ortografia. Per ajudar a desenvolupar
la memòria visual, podeu seguir algunes estratègies que ajudin a activar-la, com ara les que es
proposen a continuació.

La memòria visual

Com ja s’ha dit, la memòria visual és important per a l’ortografia. Per desenvolupar-la, podeu co-
mençar fent preguntes sobre aspectes de la vida diària, encara que no estiguin relacionats amb
l’ortografia. Això els servirà per prendre’n consciència i, a partir d’aquí, aprendre a controlar-la, per
aplicar-la al que els convé, en aquest cas, a l’ortografia. Podeu començar fent preguntes senzilles,
com ara les següents: 

Què portes dins la cartera?

Com anaves vestit o vestida, ahir?

Quants carrers hi ha des de casa teva fins a l’escola?

Què vas menjar per dinar, ahir?

Quantes aules hi ha al primer pis del centre?

Quants botons té el teu abric?

Han de ser preguntes que impliquin recordar una imatge.

Quan busquen la resposta, col·loquen els ulls cap amunt i cap a la dreta o cap a l’esquerra, cap al
lloc on la seva memòria construeix les imatges. És important que cada noi o noia sigui conscient
del moviment exacte que fa, ja que quan hagi de fer l’esforç de memoritzar o recordar la imatge
d’una paraula, li serà molt més fàcil si sap on construeix les imatges la seva memòria i, per tant,
quin moviment ha de fer.

Procés d’activació de la memòria visual

§ Prepareu una llista de paraules, al començament d’una o dues síl·labes i després de tres, qua-
tre, etc., que tinguin relació amb el tema que s’està treballant a la classe i que s’hagin fet a lec-
toescriptura.
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§ Escriviu en un cartronet cadascuna de les paraules que vulgueu treballar.

§ Si voleu treballar alguna lletra en especial, la podeu escriure d’un color diferent. Per exemple, si
teniu alumnat castellanoparlant, que té una dificultat especial amb els finals consonàntics o les
s sonores, podeu escriure en vermell les lletres que representen aquests sons. En el cas de l’a-
lumnat nouvingut, és important tenir en compte, d’entrada, les dificultats que tenen segons la
llengua d’origen, tot i que també heu de tenir molt presents les dificultats individuals.

§ Demaneu a l’alumnat que recordi cada paraula dels cartronets, com si fes una fotografia, mirant
cap al lloc adequat (amunt i cap a la dreta o cap a l’esquerra, segons on construeixi les imatges
cadascú).

§ Pregunteu les paraules als alumnes, primer lletrejades cap endavant i després cap endarrere.

§ Si algun noi o noia no diu correctament una paraula, l’haurà de tornar a mirar per memoritzar-
la.

§ Podeu fer preguntes concretes, com ara quina és la primera lletra, quina és la tercera, en quina
posició hi ha la m o la a, quina és la segona lletra començant pel final, etc.

§ Recordeu que, tant per memoritzar com per recordar, cada persona ha de posar els ulls cap el
costat adequat.

§ Aneu fent aquest tipus d’exercicis fins que siguin capaços de lletrejar les paraules cap endarre-
re i hagin automatitzat el moviment d’ulls per recordar la imatge de la paraula.

Tingueu en compte que algunes paraules, com ara hi ha, hi havia, vaig, vegada, arriba i ajuda pro-
dueixen un tant per cent molt elevat d’errors ortogràfics i, per tant, convé insistir-hi d’una manera
especial.

Les festes

El treball de les festes d’arreu del món forma part de l’educació intercultural com a font d’inter-
canvi i d’informació de les diferents cultures, però no són, en si mateixes, l’educació intercultural.
La interculturalitat, tal com ja hem dit, es treballa d’una manera transversal des de les quatre àre-
es d’aprenentatge i des de la lectoescriptura.

El treball de les festes té l’objectiu bàsic de fomentar la comunicació i la participació, perquè és un
tema molt proper a qualsevol persona i normalment desperta l’interès de l’alumnat. Les festes
també ens permeten treballar les diferències a partir de les semblances, ja que totes les cultures
del món tenen elements en comú.

Les festes populars, religioses o no, són espais socials que ajuden les persones a conèixer-se entre
elles, a relacionar-se, a participar..., en definitiva, a integrar-se en la societat. Als Països Catalans
les festes són molt importants per a la participació popular i sempre han estat un element integra-
dor i de cohesió social.

Al final de cada unitat del llibre de Llengua i interculturalitat, trobareu unes pàgines dedicades a
les festes d’arreu del món. En les primeres unitats, a partir de les imatges de les festes i les petites
explicacions es treballa l’oralitat, amb preguntes tancades que anirem obrint d’acord amb el nivell
de competència lingüística de l’alumnat. A mesura que aquest nivell avança, es treballen progres-
sivament la comprensió i l’expressió escrites.
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JOCS I RECURSOS

El joc sempre ha estat un espai de participació i comunicació per a qui el practica. Per això propo-
sem jocs i recursos perquè l’aprenentatge de la segona llengua sigui més viu i engrescador. Els
jocs i recursos que proposem han estat pensats perquè es puguin utilitzar des de totes les àrees i
com a suport d’estructuració lingüística. Perquè siguin recursos oberts i adaptats a les necessitats,
al CD-ROM oferim material, models i plantilles perquè els pugueu confeccionar d’una manera
senzilla.

Els retallables

Al final del llibre de Llengua i interculturalitat, a partir de la pàgina 209, trobareu 20 retallables
amb lèxic bàsic de diferents camps temàtics. Cada retallable conté 18 dibuixos amb les paraules
corresponents, a les quals s’ha d’afegir l’article. A més de retallar les làmines i aparellar cada di-
buix amb el seu nom, que és l’activitat que es proposa, aquest material també pot servir per con-
feccionar altres tipus de jocs; per aquest motiu, aquestes pàgines també es troben al CD-ROM,
perquè es puguin imprimir les vegades que calgui.

Objectius

§ Relacionar imatges amb paraules. 

§ Conèixer el lèxic d’un camp temàtic, que es treballa en una unitat.

§ Utilitzar els articles correctament.

Procés

§ Llegiu els noms de la làmina i relacioneu-los amb la imatge corresponent. No us oblideu de dir
els noms amb l’article. Mentrestant, l’alumnat us escoltarà, identificarà cada nom i, finalment, el
repetirà.

§ Numereu les imatges (així també repasseu els nombres).

§ Torneu a llegir els noms i pregunteu a quin nombre fan referència. Demaneu als alumnes que
escriguin el nombre del dibuix corresponent a sota de cada paraula.

§ Torneu a dir els noms amb els articles i feu que els alumnes escriguin l’article que correspon
davant de cada nom. Segons el nivell de l’alumnat i el moment del curs, podeu treballar els arti-
cles de manera diferent: que els escriguin individualment i els corregiu col·lectivament, els es-
criviu primer a la pissarra, etc.

§ Finalment, demaneu a cada alumne que retalli les imatges i els noms de la làmina i els enganxi
aparellats a la llibreta. Aquest és l’objectiu final de l’activitat, però convé fer tot el procés previ
perquè sigui efectiu.

Correcció

En les primeres unitats, al mateix temps que demaneu a l’alumnat que vagi dient cada nom amb
l’article, aneu-los repetint en veu alta i clara, i escriviu-los a la pissarra perquè puguin fer la cor-
recció escrita dels articles.

Aquest lèxic d’imatges i paraules enganxades i aparellades a la llibreta es converteix en un petit
diccionari, que cada alumne pot tenir de referència i que es va ampliant a mesura que avança el
curs. És un recurs per treballar els colors, repassar el lèxic d’altres unitats, parlar, fer oracions, etc.

Les mateixes imatges són un recurs adient per jugar al joc del quinto, al Memory, al dòmino, etc.
(dins l’apartat d’Altres recursos del CD-ROM, trobareu plantilles per confeccionar aquests jocs).
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Confegir paraules

Aquest tipus d’activitat és especialment útil i necessari per als alumnes que han de seguir el pro-
cés de lectoescriptura i tenen un nivell de competència lingüística molt baix, especialment en els
casos en què la llengua materna no té alfabet llatí.

Objectius

§ Segmentar els elements de la paraula.

§ Aïllar i diferenciar sons i grafies.

§ Discriminar vocals i consonants.

Procés d’elaboració

Retalleu cartolines en quadrats i escriviu una lletra en cada una; feu servir cartolines de colors di-
ferents per a les vocals i per a les consonants. Les lletres poden ser majúscules o minúscules, i del
tipus de lletra en el qual el vostre alumnat tingui més dificultats. Demaneu als alumnes que com-
binin les lletres per formar paraules, lliurement o seguint instruccions, com per exemple:

Ensenyeu una imatge i digueu que formin el nom del que s’hi veu.

Digueu una paraula que coneguin i demaneu que la confegeixin.

Demaneu que confegeixin una paraula que tingui la lletra m (mà, mapa, mama, etc.).

Demaneu que confegeixin paraules que tinguin el so de /p/ (papa, peu, mapa, etc.).

Oracions per retallar 

Dins l’apartat d’Altres recursos del CD-ROM trobareu una llista d’oracions que podeu imprimir i re-
tallar, paraula per paraula, i que us serviran per posar en pràctica diversos jocs manipulatius o ac-
tivitats. Les oracions contenen vocabulari de les tres primeres unitats i les trobareu en els tres ti-
pus de lletra, per treballar-los tots tres o bé el tipus que convingui més al grup. 

Recordeu que és important que treballin els tres tipus de lletra. Algunes activitats que podeu fer
amb aquest material són les següents:

§ Reconèixer els diferents tipus de lletra.

§ Relacionar les oracions amb imatges del llibre.

§ Discriminar l’oració correcta en relació amb una imatge.

§ Representar, fent mímica, el contingut d’una oració.

§ Identificar si hi ha alguna oració que no sigui certa.

§ Retallar les oracions paraula per paraula i reconstruir-les o confegir-ne de noves amb les matei-
xes paraules.

Confegir oracions 

Aquesta és una de les activitats que podeu fer amb les oracions que trobareu al CD-ROM.

Objectius

§ Estructurar oracions (SVO). Recordeu que no totes les llengües tenen aquesta estructura.

§ Segmentar els elements de l’oració.

§ Fer la concordança entre els diferents elements de l’oració.

§ Repassar estructures.
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Procés

Agafeu dues o tres oracions del CD-ROM i retalleu-les paraula per paraula, enganxeu cada parau-
la en uns trossos de cartolina d’un color, de manera que cada color identifiqui una oració. Poseu
totes les paraules d’aquestes dues o tres oracions dins d’un sobre i barregeu-les. Prepareu d’a-
questa manera tants sobres diferents com alumnes tingueu i numereu-los, així els podran inter-
canviar i podreu controlar quins sobres ha fet cada alumne, per tal que no els repeteixi. 

Doneu cada sobre a un alumne i demaneu-los que primer agrupin les paraules del mateix color i
després confegeixin les oracions (que els són significatives). Finalment, corregiu les oracions que
han format i, si són correctes, demaneu que les copiïn a la llibreta.

Joc del quinto

Per preparar el joc del quinto podeu fer servir el material que trobareu dins l’apartat d’Altres recur-
sos del CD-ROM: els retallables i les plantilles. 

Objectius

§ Memoritzar lèxic.

§ Fomentar la participació.

Material

§ Una carta de joc per a cada jugador o jugadora.

§ Un full de lèxic per al professorat.

§ Vuit pedres, cigrons, fitxes, etc. per a cada jugador o jugadora.

Procés d’elaboració

Podeu preparar tants jocs del quinto com temes contenen els retallables: les parts del cos, les pe-
ces de roba, els elements de la casa, les fruites i les verdures, les professions, els animals, etc. Im-
primiu unes quantes vegades (segons el nombre de cartes de joc que vulgueu fer) cada retallable
del CD-ROM (que són com els que hi ha al llibre), retalleu-ne les imatges i enganxeu-les a les
plantilles de quinto que també trobareu al CD-ROM. En aquestes plantilles, cada carta de joc té
vuit dibuixos. Procureu que cada carta de joc resultant tingui una combinació de dibuixos diferent
de les altres. Convé que prepareu, com a mínim, una carta de joc per a cada alumne (si voleu
conservar el joc per a altres cursos, feu-ne més, ja que el nombre d’alumnes pot ser diferent).  

Desenvolupament del joc

§ Trieu el tema del qual fareu el joc i doneu una carta de joc i vuit fitxes (o pedres, o cigrons) a
cada participant.

§ Aneu dient, de manera desordenada, les paraules del full de lèxic.

§ Cal que els alumnes identifiquin la paraula amb el dibuix, i cada vegada que es digui el nom
d’un dels seus dibuixos, hi han de posar una fitxa a sobre.

§ Quan un jugador o jugadora tingui una fitxa en tots els dibuixos d’una línia horitzontal, ha de cri-
dar «línia» i dir les paraules en veu alta. Comproveu que totes estiguin bé i continueu el joc.
Quan un jugador o jugadora ha tapat tots els dibuixos de la carta de joc, ha de cridar «quinto» i
dir totes les paraules en veu alta. Si les diu totes bé, ha guanyat.

Aquest joc es pot repetir tantes vegades com es vulgui. També es pot improvisar un quinto a la
pissarra.
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Joc del Memory

Per preparar aquest joc també haureu de fer servir els retallables que podeu imprimir des del CD-
ROM, on també trobareu unes plantilles sobre les quals els podreu enganxar perquè siguin més
grossos i més manipulables.

Objectius

§ Memoritzar lèxic.

§ Relacionar imatges amb paraules.

§ Treballar la memòria visual.

Procés d’elaboració

Imprimiu els retallables del CD-ROM. Retalleu tant els dibuixos com els noms i, sense barrejar els
dels diferents retallables, enganxeu-los en les plantilles que també trobareu al CD-ROM, cada
imatge i cada paraula en un paper quadrat, així les podreu manipular més fàcilment.

Desenvolupament del joc

§ Poseu totes imatges, de cap per avall, en una banda de la taula, i tots els noms, també de cap
per avall, a l’altra banda de la taula. També els podeu posar barrejats.

§ Cada jugador o jugadora, per torns, girarà primer una targeta d’una banda i després una de l’al-
tra, per veure si fan parella.

§ Si ha format una parella, dirà el nom en veu alta, i es quedarà els dos papers (el del dibuix i el
del nom). Si no ha fet cap parella, tornarà a girar els dos papers i ho provarà el jugador següent.
Al final, guanya el jugador o jugadora que ha format més parelles i sap dir el nom de les parelles
que té només mirant la imatge.

Joc dels vaixells

Com en els altres jocs, trobareu plantilles per preparar el joc dels vaixells en l’apartat d’Altres re-
cursos del CD-ROM.

Objectius

§ Memoritzar coneixements.

§ Relacionar conceptes.

Procés d’elaboració

Feu còpies de les cartes de joc que trobareu al CD-ROM. Prepareu les cartes de joc de l’alumnat
segons el tema que vulgueu treballar, posant com a coordenades paraules del vocabulari, en
comptes de nombres i lletres. Prepareu també la vostra carta de joc, amb les creus en les case-
lles, que faran de vaixells i amb les mateixes coordenades verticals i horitzontals que heu posat a
les cartes de l’alumnat. Tingueu en compte que els vaixells no es poden tocar els uns amb els altres.

Desenvolupament del joc

§ Tota la classe jugarà contra vosaltres, el professor o professora.

§ Per ordre, cada noi o noia anirà llegint una combinació de coordenades que sigui correcta per
veure si hi ha un vaixell o un tros de vaixell dels que teniu a la vostra carta. 

§ Si les coordenades no són correctes (diu el nom malament, la concordança és incorrecta, etc.)
el participant es quedarà una vegada sense jugar.
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§ Si les coordenades són correctes, però no hi ha cap vaixell, digueu «aigua».

§ Si les coordenades, a més de ser correctes, toquen un vaixell que només ocupa aquella casella,
digueu «tocat i enfonsat»; si toquen un tros de vaixell que ocupa més caselles digueu «tocat».

§ El joc s’acaba quan s’han enfonsat tots els vaixells.

Joc de l’oca

Objectius

§ Repassar i memoritzar continguts de les diferents àrees d’aprenentatge.

§ Adquirir autonomia en la correcció.

Procés d’elaboració

§ Prepareu preguntes de tots els temes que hagueu treballat a classe fins al moment que feu el
joc. Si hi torneu a jugar durant el curs, podeu anar ampliant les preguntes. Poseu cada pregun-
ta dins d’un sobre amb la resposta correcta.

§ Feu servir un tauler, fitxes i daus com els que es fan servir habitualment en el joc de l’oca.

Desenvolupament del joc

§ Escolliu un jugador o jugadora que organitzi el joc, faci les preguntes, doni les ordres de conti-
nuar o d’esperar quan convingui, i sigui el responsable de fer les correccions (per això, en el
mateix sobre on hi ha la pregunta hi ha d’haver la resposta).

§ Cada participant ha d’escollir una fitxa de color diferent i l’ha de posar a la casella de sortida.

§ La persona que tregui el nombre més alt amb el dau és qui comença la partida.

§ Cada vegada que un jugador o jugadora caigui en una casella que no sigui l’oca, haurà de con-
testar una pregunta que li farà l’organitzador del joc. Si la resposta és correcta, continuarà ju-
gant. Si la resposta no és correcta, el jugador o jugadora haurà d’estar un torn sense jugar. 

§ Quan un jugador caigui en una casella on hi ha una oca, saltarà fins a l’oca següent i dirà «d’o-
ca en oca i tiro perquè em toca». Si ho diu bé, sense llegir, podrà tornar a tirar una altra vegada.

§ Si un participant cau a la casella de l’esquelet ha d’estar dos torns sense tirar.

§ Guanya el primer noi o noia que arriba a la casella final.

RECURSOS INFORMÀTICS

Actualment, hi ha un gran ventall de recursos informàtics, que van en augment, i que ens poden
ajudar a reforçar els aprenentatges del nostre alumnat. Convé fer servir l’ordinador i procurar que
els alumnes que no en saben aprenguin a manipular-lo; en part per aquest motiu una part del ma-
terial es presenta en suport informàtic, en CD-ROM, que es pot imprimir o treballar per pantalla.

Pel que fa a l’ús d’Internet, és una eina comunicativa molt important, però convé fer-ne un ús mo-
derat i vigilar que sigui significatiu, especialment al principi. Per aquest motiu, en les primeres uni-
tats recomanem algunes pàgines web interactives, relacionades amb els temes que s’estan treba-
llant i, per tant, útils i significatives per a l’alumnat de les nostres aules.

A mesura que augmenta el nivell de competència lingüística, podeu anar augmentant l’ús dels re-
cursos informàtics a les quatre àrees d’aprenentatge, d’acord amb el vostre criteri i segons les ca-
racterístiques de cada grup concret d’alumnat.
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Lectoescriptura

QUÈ ÉS EL LLIBRE DE LECTOESCRIPTURA

El llibre de Lectoescriptura és un material adreçat a l’alumnat estranger acabat d’arribar que s’in-
corpora al cicle superior de Primària o a l’ESO i que necessita fer un procés d’alfabetització o un
canvi de codi lingüístic al sistema alfabètic català per tal de poder llegir i escriure d’una manera fà-
cil i ràpida i incorporar-se al sistema educatiu. També és útil per a adults que es trobin en la ma-
teixa situació de desconeixement de l’alfabet llatí.

L’alumnat que té com a llengua materna una llengua amb unes característiques molt diferents de
les de la catalana, com ara el xinès, l’àrab, el berber, el coreà, l’urdú o el panjabi, té més dificultats
per interpretar el nou codi lingüístic. A més, si aquests nois i noies no han estudiat mai anglès ni
francès, la dificultat que comporta per a ells el canvi de codi encara és més gran. 

La majoria de l’alumnat que ens arriba està escolaritzat al seu país d’origen (hi ha pocs alumnes
analfabets), però presenten diferències notables pel que fa al nivell educatiu, cultural i lingüístic.

No podem comparar aquest aprenentatge de lectoescriptura ràpid i concret, destinat a l’alumnat
preadolescent o adolescent (fins i tot adult) d’incorporació tardana, amb el que es fa amb l’alum-
nat autòcton del primer cicle de Primària, on la classe de llengua es converteix bàsicament en l’a-
prenentatge de la lectoescriptura. 

De manera molt resumida direm que llegir i escriure en una llengua alfabètica requereix el domini
de la combinació de fonemes.

El mètode

Hem basat l’aprenentatge de la lectoescriptura en els mètodes analític i global conjuntament, per
la complexitat que comporta ensenyar a llegir i escriure a un tipus d’alumnat tan concret i tan es-
pecial: alumnes nouvinguts que no coneixen l’alfabet llatí. També hem tingut en compte els parà-
metres constructivistes de l’aprenentatge de la llengua, perquè consideren la lectoescriptura un
procés global de construcció i interpretació de significats i, en el nostre cas, aquest model va lligat
a tot el procés d’aprenentatge, no tan sols de la lectoescriptura en concret, sinó també al procés
d’aprenentatge que es fa a la classe pròpiament de llengua i a totes les altres àrees d’aprenentat-
ge relacionades interdisciplinàriament. Per això considerem que el material de lectoescriptura que
s’ha d’utilitzar amb aquest alumnat ha de ser un material fonamentat en el sistema fonètic (cor-
respondència so/grafia/paraula), però també ha d’incorporar elements d’altres sistemes d’apre-
nentatge de la lectoescriptura. 

Per iniciar aquest alumnat en la lectoescriptura, hem de partir necessàriament dels coneixements
previs. Hem de tenir en compte que no partim de zero. Tots els nois i noies dominen, com a mí-
nim, una llengua i la majoria més d’una, per la qual cosa el seu bagatge lingüístic acostuma a ser
elevat. S’ha d’oferir un ensenyament-aprenentatge que faciliti que els alumnes trobin sentit en el
que fan. És important que tot allò que escriuen i llegeixen sigui significatiu i funcional.

Ensenyem a llegir i a escriure amb intencionalitat, dins d’un context educatiu propici. Per això, no
fem un ensenyament aïllat, sinó integrat a l’aprenentatge global que es fa des de les quatre àrees
d’aprenentatge i, a més a més, busquem la relació que hi ha entre els aprenentatges escolars i la
vida quotidiana.
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Activitats i situacions comunicatives

Les activitats i les situacions comunicatives estan dissenyades pensant en les necessitats i els in-
teressos d’aquest alumnat concret, i per això s’hi tenen en compte molts aspectes: llengua d’ori-
gen, cultura, edat, nivell educatiu, perspectives educatives i familiars, etc.

Tot i que les característiques de la llengua materna són importants en el moment de fer el procés
de lectoescriptura, cal considerar que en molts casos hi intervenen altres factors, ja que no totes
les dificultats s’expliquen només per la influència de la primera llengua i no totes les diferències
provoquen dificultats en el mateix grau, sinó que també hi influeixen sovint altres factors de tipus
afectiu o social relacionats amb el fet migratori.

Conclusions

De manera molt resumida podem dir que els factors que intervenen en el procés d’adquisició de
la llengua escrita són els següents:

§ Condicions afectives i personals.

§ Condicions socials.

§ Habilitats psicomotrius.

§ Habilitats cognitives:

– Adquisició del codi.

– Reflexió sobre la llengua.

– Composició escrita.

– Comprensió lectora.

El llibre de Lectoescriptura del projecte Món és molt concret i específic, està format per activitats i
procediments destinats a facilitar l’accés de l’alumnat al codi de la llengua alfabètica. Aquest ma-
terial també es pot adaptar fàcilment a les necessitats de cada grup concret.

Alguns tipus d’activitats que conté aquest material són: discriminació visual, segmentació, síntesi
(capacitat d’enllaçar), discriminació auditiva, valor sonor de les grafies, ampliació via fonològica i
lèxica, i reproducció i producció de les lletres.

Aspectes que cal tenir en compte:

§ Convé començar a treballar l’alfabet, i els noms propis de persona es poden prendre com a
punt de partida, tant els dels personatges del llibre com els dels companys i companyes de la
classe.

§ Les activitats del llibre de Lectoescriptura estan pensades per començar-les quan s’hagin treba-
llat bé els noms de persona i els alumnes dominin a nivell oral la identificació personal (unitat 1
del llibre de Llengua i interculturalitat).

§ És important que l’alumnat, des del primer dia, visualitzi a la classe les oracions següents:

– Les meves professores es diuen...

– Els meus professors es diuen...

– ...és de la Xina.

– ...és d’Ucraïna.

– ...és del Perú.

§ Convé que l’alumnat es familiaritzi ràpidament amb el nom dels colors, amb el mapa de món
(on pot situar i pintar el seu país d’origen i el país on viu) i amb els colors de les banderes de
països diferents.

LECTOESCRIPTURA
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§ La data és molt important: cal escriure-la cada dia a la pissarra.

§ Un cop s’ha fet oralment l’aprenentatge de la identificació personal, que correspon a la unitat 1
del llibre de Llengua i interculturalitat, podeu començar el llibre pròpiament de Lectoescriptura,
amb els alumnes que ho necessitin, per fer possible el pas de les estructures orals a les estruc-
tures escrites.

ESTRUCTURA DEL LLIBRE

Activitats de lectoescriptura

El treball de tots els sons i les grafies de la llengua és sistemàtic, i les pàgines tenen una estructu-
ra fixa. A les pàgines de l’esquerra es presenten un so i una grafia determinats, i a les pàgines de
la dreta es proposen activitats que estan relacionades amb el so concret, o bé amb algun tema del
llibre de Llengua i interculturalitat.

Pàgines de l’esquerra

§ Cada pàgina comença amb els mateixos referents: data, nom, edat, lloc d’on és i lloc on viu.
Més endavant, aquests referents es redueixen a la data. És molt important mantenir aquests re-
ferents, ja que són molt significatius per a l’alumnat, perquè els ha treballat oralment a la classe
pròpiament de llengua.

§ Després, cada pàgina conté els elements següents:

– Imatges i estructura comunicativa que conté alguna paraula amb el so que es treballa i que
forma part del vocabulari après en les primeres unitats del llibre de Llengua i interculturalitat
o del material del CD-ROM.

– Presentació de la lletra de l’alfabet que treballarem: grafia en majúscula, grafia en minúscula,
nom de la lletra, paraula que la conté i fotografia del significat de la paraula.

– Paraules i oracions que contenen la grafia que es treballa i que són significatives per a l’a-
lumnat.

– Pauta Montessori perquè l’alumnat hi escrigui les paraules i les oracions anteriors.

Pàgines de la dreta

Consten de diferents tipus d’activitats que afavoreixen la relació entre la llengua oral i la llengua
escrita. Per exemple:

§ Introducció, oral i escrita, d’estructures comunicatives, paraules i oracions senzilles. Exemples:

– Com et dius?

– Quants anys tens? 

§ Discriminació fonètica i classificació de sons segons l’audició i segons la grafia que els repre-
senta.

§ Pronunciació de sons.

§ Identificació i reconeixement de grafies. 

§ Diferenciació de diferents tipus de lletres: majúscula, minúscula, impremta i lligada.

§ Comprensió oral i escrita. 

§ Segmentació dels elements de l’oració i de les paraules.

LECTOESCRIPTURA

797602 _ 0032-0062.qxd  2/8/05  08:43  Página 34



35

§ Estructuració de l’oració SVO.

§ Proposta de dictats i de produccions escrites senzilles.

Perquè les classes siguin al més efectives possible i en especial les destinades al tractament de la
lectoescriptura, convé que tingueu present les estratègies proposades, ja que és molt important
aplicar la metodologia adequada per aprofitar totes les possibilitats que ofereix el material.

Activitats complementàries

A partir de la pàgina 67 del llibre de Lectoescriptura, trobareu material addicional a l’estudi dels
sons i les grafies. Es tracta de quatre pàgines d’activitats complementàries que estan orientades,
d’una banda, al repàs del vocabulari i, de l’altra, a la fragmentació de paraules: treball de la síl·la-
ba i d’algunes combinacions de grafies.

Grafisme

Una part de l’alumnat presenta dificultats per dominar el traç i adquirir una cal·ligrafia clara, bàsi-
cament pel que fa a la lletra lligada. Molts d’aquests nois i noies tenien, al seu país d’origen, un
sistema d’escriptura diferent, escrivien d’esquerra a dreta o bé utilitzaven caràcters i simbologies
diverses que requerien un traç molt diferent del que requereix l’alfabet llatí.

Els exercicis de grafisme que es proposen a partir de la pàgina 71 del llibre són de diferents tipus
per treballar la motricitat fina. I creiem que poden ser un bon recurs per a l’alumnat que tingui
més dificultats.

Proposem un recull d’exercicis molt específics, concrets i senzills per treballar el traç, la direccio-
nalitat, la coordinació manual i visual, etc. Són exercicis que permeten adquirir d’una manera rà-
pida el nou sistema d’escriptura, i estan preparats per exercitar els moviments bàsics de l’escrip-
tura alfabètica.

Comencem per línies corbes i en forma d’ones, que són la base de la formació de les lletres del
sistema alfabètic, i acabem per les grafies, tant majúscules com minúscules.

Cal insistir molt en la direccionalitat del traç de cada lletra, però també cal tenir en compte que al-
gunes lletres majúscules poden admetre diverses direccions.

Fem servir guies horitzontals i pautes Montessori que ajuden a adquirir un bon domini del traç, i
aconsellem fer servir el llapis, ja que permet més precisió. 

També és molt important treballar l’organització de l’espai en el full. 

Un cop l’alumnat ha adquirit el domini del traç, convé ser molt respectuosos amb el tipus de lletra
que utilitzi cada persona.

Lectures de reforç

A partir de la pàgina 87 trobareu un seguit de lectures de reforç, que estan redactades en un vo-
cabulari senzill i significatiu, i es proposen activitats molt senzilles que bàsicament consisteixen a
reconèixer vocabulari i escriure’l. És important combinar el treball oral dels textos amb l’escrit,
amb el suport de la pissarra.

Històries de vida

Al final del llibre, a partir de la pàgina 95, trobareu un recull de lectures que expliquen experièn-
cies personals relacionades al mateix temps amb el fet migratori i amb els temes de les unitats del
llibre i del CD-ROM. Cal destacar que aquestes lectures són reals i han estat escrites per nois i
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noies de països diferents que han patit el fet migratori i que han après català com a alumnes d’in-
corporació tardana.

Expliquen, d’una manera senzilla, experiències que el fet migratori els ha comportat. Tracten te-
mes tan importants per a un adolescent com ara l’amistat, els sentiments, la identitat, la soledat, el
desconeixement d’una llengua (per tant, la dificultat de comunicació), la família, l’enyorament 
(el que s’anomena el dol migratori), el descobriment d’un lloc nou amb costums diferents, etc.

Pensem que aquests textos poden motivar l’interès per la lectura, ja que l’alumnat es pot sentir fà-
cilment identificat amb el que s’hi explica.

Aquestes lectures s’han transcrit en un llenguatge senzill i entenedor perquè pugui arribar a l’a-
lumnat nouvingut, de manera que se senti identificat amb les històries d’altres nois i noies que
han passat per una situació semblant a la seva.

Cada lectura va acompanyada d’alguna activitat o d’una bateria de preguntes per facilitar el treball
de comprensió lectora als nous lectors.

Cada vegada que aquestes lectures s’han posat en pràctica, han estat un recurs excel·lent, han
resultat molt motivadores i engrescadores per a l’alumnat. A més, es tracta d’un recurs obert que
es pot anar ampliant amb noves històries d’altres nois i noies que vulguin explicar les seves expe-
riències en arribar al nostre país. 
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Orientacions didàctiques

§ Repasseu oralment el nom de tots els nois i noies
de la classe.

– Com et dius?

– Em dic...

§ Escriviu a la pissarra el nom de tots els nois i
noies de l’aula i llegiu-los. Després, llegiu el nom
dels nois i noies que hi ha en aquestes pàgines.

§ Copieu els noms a la pissarra, llegiu-los vocalit-
zant bé i indiqueu quines són les lletres vocals.

§ Pregunteu oralment quins noms tenen la lletra a,
la e, la i, etc., tant dels noms dels companys i
companyes com dels noms dels personatges de
les pàgines 8 i 9.

§ Demaneu a cada noi o noia que encercli en el
seu llibre les vocals de cada nom.

§ Corregiu l’exercici a la pissarra.

Recordeu que, si teniu alumnat d’origen àrab, és
molt important treballar la discriminació vocàlica.

Molts d’aquests nois i noies produeixen canvis seg-
mentaris i confonen /e/, /i/, i també /o/, /u/.

Si teniu alumnat castellanoparlant, cal que insistiu
en la discriminació de la m al final de la síl·laba (po-
deu fer més activitats de discriminació auditiva
aprofitant les taules en blanc que teniu al final d’a-
questa guia didàctica).

Activitats de la pàgina 11:

Comenceu fent completar una oració amb la data
d’avui:

– Avui és...

Un cop treballada oralment la data, dicteu-la.

Després, repasseu amb els alumnes l’estructura se-
güent, que ja heu treballat:

– Com et dius?

Feu que relacionin aquesta estructura amb l’oració
escrita de la pàgina 10.

1 Digueu en veu alta i clara les paraules peu, diu,
meu, tinc, sis, té, mil, meva, sis i dic.

PÀG. 10-11

PÀG. 8-9 Després, demaneu que les repeteixin oralment.
Tots ja coneixen aquestes paraules, ja que les
heu treballat en la unitat 1 del llibre de Llengua i
interculturalitat

5 Després de fer l’activitat de discriminació fonèti-
ca, apliqueu-la a la taula del llibre. Copieu les
paraules a la pissarra i demaneu a l’alumnat que
les escrigui classificades en dues columnes.

/e/  /i/
Recordeu de treballar molt les vocals si teniu
alumnat d’origen àrab.

Recordeu que a l’alumnat xinès li costa molt discri-
minar entre els sons /d/ i /t/.

Més endavant treballarem més detingudament
aquests sons.

Activitats de la pàgina 13:

Com sempre, comenceu treballant la data:

– Avui és...
Un cop treballada oralment, dicteu-la.
Repasseu l’estructura Com et dius? i relacioneu-la
amb l’oració escrita a la pàgina 12.
Treballeu l’oració canviant-la pel nom de cada noi o
noia, de manera que tots es puguin presentar una
altra vegada.
Encara que totes les activitats no siguin orals, convé
fer un treball oral previ que serveixi de preparació
de l’escrit.

PÀG. 12-13

SONEN /e/ o /1/ SONEN /i/

Ex. PEU ✗

Ex. ✗ DIU

1 MEU ✗

2 ✗ TINC

3 SET ✗

4 ✗ SIS

5 TÉ ✗

6 ✗ MIL

7 MEVA ✗

8 ✗ DIC
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7 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes parau-
les perquè l’alumnat completi la taula del llibre:

Recordeu la dificultat de discriminar entre /t/ i /d/ que
té una part de l’alumnat.

Repasseu oralment l’oració Quants anys tens? i re-
lacioneu-la amb l’oració que hi ha a la pàgina 14.

Demaneu a cada noi o noia que escrigui l’oració
canviant l’edat (tretze anys) per la seva edat real,
en nombres o en lletres, segons el treball previ dels
nombres que s’hagi fet. Exemples:

– Quants anys tens, Tatiana? Tinc tretze anys.

– Quants anys tens, Mercè? Tinc quaranta anys.

– Quants anys tens, Elisenda? Tinc trenta anys.

Introduïu la coma i expliqueu per a què serveix; tin-
gueu en compte que en xinès no es fa servir.

Activitats de la pàgina 15:

1 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules:

PÀG. 14-15

SONEN /t/ SONEN /d/

Ex. TEU ✗

Ex. ✗ DEU

1 TU ✗

2 DATA ✗

3 SET ✗

4 ✗ DOS

5 TÉ ✗

6 ✗ DIVUIT

7 ✗ DÍDAC

8 TINC ✗

Aconsellem que repasseu oralment els nombres de
l’1 al 20. Després, en relació amb el so i la grafia
que s’està treballant, demaneu a l’alumnat que es-
crigui els nombres que tenen t; poden consultar la
pàgina 14 del llibre de Llengua i interculturalitat.

Recordeu que l’alumnat xinès, àrab i amazic té difi-
cultats per discriminar entre elsl sons de /p/ i /b/.

Repasseu oralment els noms de les parts del cos.
Per fer-ho, podeu jugar al Memory de les parts del
cos, com es proposa en l’activitat 5.

Relacioneu l’oració de la pàgina anterior (El pit, la
panxa i el peu són parts del cos) amb el vocabulari
de les parts del cos i treballeu-la oralment.

Activitats de la pàgina 17:

1 Dicteu la data i l’oració següent, que ja s’ha tre-
ballat prèviament:
El pit, la panxa i el peu són parts del cos.
Corregiu el dictat a la pissarra i també individual-
ment. 

6 Després de repassar oralment els noms dels
continents i els oceans (treballats en la unitat 1
de Ciències socials del CD-ROM), demaneu a
l’alumnat que escrigui la lletra que falta als noms
dels continents i dels oceans que hi ha en el ma-
pa del món. Aprofiteu per treballar l’ús de les
majúscules.

Treballeu oralment l’estructura de la pàgina 18 i
aprofiteu per repassar el lèxic de les parts del cos 
i els nombres.

Activitats de la pàgina 19:

1 Llegiu a poc a poc aquestes oracions i expli-
queu-les utilitzant tots els recursos que pugueu
perquè siguin significatives per a l’alumnat.
Tenim un nas i dues mans. En Manel té nou
anys. Tenim deu dits als peus. Al món hi ha sis
continents.
Després, demaneu a tots els alumnes que les
llegeixin en veu alta.
Comproveu que les han entès fent preguntes
oralment, com per exemple:

• Quants nassos tenim?

• Quantes mans tenim?

PÀG. 18-19

PÀG. 16-17

LECTOESCRIPTURA

SONEN /o/ o /3/ SONEN /u/

Ex. DOS ✗

Ex. ✗ PEU

1 ✗ MEU

2 ✗ DEU

3 SÓN ✗

4 ✗ UZMA

5 NOIA ✗

6 ✗ DIU

7 COLL ✗

8 ✗ CUL

797602 _ 0032-0062.qxd  2/8/05  08:43  Página 38



39

• Quants anys té en Manel?

• Quants dits tenim als peus?

• Quants continents hi ha al món?

Després de fer la lectura, feu el dictat de les dues
primeres oracions. Prèviament, recordeu que des-
prés de punt s’escriu majúscula. Recordeu que en
algunes llengües no hi ha majúscules, i això repre-
senta una dificultat per a una part de l’alumnat.

4 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre: 

Expliqueu el significat de l’oració de la pàgina ante-
rior: La Laïla és del Marroc i té disset anys.

Demaneu que escriguin una oració com aquesta
fent referència a cada alumne o alumna que tin-
guem a l’aula. Exemple:

– L’Àlex és d’Ucraïna i té dotze anys.

– La ... és de ... i té ... anys.

Activitats de la pàgina 21:

1 Llegiu en veu alta aquestes oracions:
La Laïla és una noia del Marroc i té disset anys.
La Luz té mil euros. En Lucas té mal a la mà. La
línia és lila. 
Després, demaneu a tots els alumnes que les
llegeixin, un per un.
Comproveu que han entès aquestes oracions
fent oralment preguntes com ara les següents:

• D’on és la Laïla?

• Què té la Luz?

• Què té en Lucas?

PÀG. 20-21

SONEN /n/ SONEN /m/

Ex. NAS ✗

Ex. ✗ MÀ

1 MÓN ✗ ✗ MÓN

2 NOU ✗

3 SÓN ✗

4 ✗ UZMA

5 NOIA ✗

6 ✗ MARRÓ

7 TINC ✗

8 ✗ MAPA

• De quin color és la línia?

Després de la comprensió lectora, podeu fer un
dictat de les dues últimes oracions, primer corre-
giu-les conjuntament a la pissarra i després indivi-
duament.

2 A causa de la dificultat de la utilització de les
majúscules, proposem de fer sovint activitats
d’aquest tipus: de reconeixement de lletres ma-
júscules, perquè quedi clara la distinció i l’ús.

3 Abans de fer aquesta activitat repasseu oralment
els dies de la setmana i demaneu-los que els es-
criguin.
Si hi ha nois i noies que encara tenen dificultats
per escriure la data, poden mirar les dates dels
dies anteriors i consultar les unitats 1 i 2 del lli-
bre de Llengua i interculturalitat.

Recordeu que una bona part de l’alumnat xinès i
castellanoparlant té dificultats per discriminar els
sons /l/ i /¢/. Els castellanoparlants tenen dificultats
especialment quan aquest so es troba a final de pa-
raula.

Activitats de la pàgina 23:

1 Llegiu les oracions lentament i amb veu clara, i
expliqueu-les utilitzant tots els recursos que cal-
gui perquè les entenguin.
La Lluna és una noia de les Illes. Tinc un llapis
lila. Tinc mal de coll. En Carles va a Mallorca. Di-
lluns aniré a l’escola. L’aula del meu institut és
petita.
Després, demaneu als alumnes que també les
llegeixin, un per un, i que discriminin tots els
sons.
Comproveu que les han entès fent preguntes
oralment, com ara les següents: 

• D’on és la Lluna?
• De quin color és el llapis?
• On va en Carles?
• On aniré dilluns?
• Com és la teva aula?

Dicteu les tres primeres oracions de la lectura i
corregiu el dictat, primer a la pissarra i després
individualment.

2 Discriminació fonètica. Dicteu les paraules de la
taula de la pàgina següent perquè l’alumnat dis-
tingeixi els sons /l/ i /¢/ i completi la taula del lli-
bre.

PÀG. 22-23
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SONEN /l/ SONEN /¢/

Ex. LILA ✗

Ex. ✗ LLIBRE

1 ✗ LLETRA

2 MILIÓ ✗

3 TAULA ✗

4 ✗ LLAPIS

5 PÈL ✗

6 ✗ PELL

7 LAÏLA ✗

8 ✗ LLAVIS

Recordeu que l’alumnat de llengües eslaves té difi-
cultats amb la discriminació dels sons /s/ i /‘/; per
tant, convé treballar-los a fons en aquesta pàgina i
les següents. Recordeu també que l’alumnat caste-
llanoparlant no discrimina el so /s/ del /z/.

Activitats de la pàgina 25:

1 Treballeu oralment l’estructura següent, que ha
aparegut a la pàgina anterior: 

– La suma de sis més set és...

– La resta de nou menys dos és...

Escriviu en lletres el resultat d’aquestes opera-
cions. Si cal, suggeriu a l’alumnat que consulti la
pàgina 14 del llibre de Llengua i interculturalitat.

2 Llegiu aquestes oracions molt a poc a poc i vo-
calitzant molt bé.
En Seni té sis llapis nous. L’Ashera escolta la
professora de socials. En Carles situa sis països
al mapa del món. El teu professor té un mapa
del Sudan. El Senegal és el país d’en Seni. La
suma de sis més dos és...
Després, demaneu a tots els alumnes que llegei-
xin les oracions.
Per comprovar si han entès el significat de les
oracions, feu-los preguntes oralment, com ara
les següents: 

• Qui té sis llapis nous?
• A qui escolta l’Ashera?
• Qui situa els sis països al mapa?
• De quin país és en Seni?
• D’on és el mapa que té el teu professor?
• Quant sumen sis més dos?

PÀG. 24-25

Treballeu a fons la distinció entre els sons sords i
sonors, /s/ i /z/.

Activitats de la pàgina 27:

1 Llegiu a poc a poc i vocalitzant aquestes oracions.
El pare d’en Seni és de l’Àsia. A l’Àsia hi ha
molts països. La noia té una brusa i una camisa.
La Isabel escriu a la pissarra. La pissarra és de
color gris.

3 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre.

Recordeu que l’alumnat xinès sol presentar dificul-
tats per discriminar /r/ de /l/ i /r/ de /d/. També pre-
senten dificultats en pronunciar /ɾ/ i /r/.

En aquestes pàgines, excepcionalment, es treba-
llen conjuntament dos sons, /ɾ/ i /r/, que correspo-
nen a les grafies r i rr.
Aprofitant que hi apareix la paraula Ramadà i que
en el llibre de llengua també es treballa, podeu de-
manar als nois i noies que us expliquin si el fan o
no i com el fan.

Activitats de la pàgina 29:

1 Llegiu aquestes oracions a poc a poc i vocalit-
zant molt bé.
El retolador és marró. La Randa farà el Ramadà.
La Irina no farà el Ramadà. Dimarts tindré un re-
tolador de color rosa. La cadira és de color verd.
La professora és de Romania. La Laïla i en Mo-
hamed són del Marroc.

PÀG. 28-29

PÀG. 26-27

SONEN /s/ SONEN /z/

Ex. SIS ✗

Ex. ✗ ROSA

1 SET ✗

2 ✗ DESEMBRE

3 DISSABTE ✗

4 ✗ ÀSIA

5 DISSET ✗

6 ✗ CAMISA

7 ✗ BRUSA

8 PISSARRA ✗
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SONEN /r/ SONEN /ɾ/

Ex. CARRO ✗

Ex. ✗ CADIRA

1 MARRÓ ✗

2 ✗ ORELLA

3 ROSA ✗

4 ✗ CARA

5 RETOLADOR ✗

6 ✗ TISORES

7 RIU ✗

8 ✗ PAPERERA

Per comprovar que les han entès, podeu fer
oralment preguntes de comprensió lectora, com
ara les següents:

• De quin color és el retolador?

• Qui farà el Ramadà?

• Qui no farà el Ramadà?

• Quan tindré un retolador de color rosa?

• Què és de color verd?

• D’on és la professora?

• D’on són la Laïla i en Mohamed?

2 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre:

4 Utilitzeu el recurs del joc del Memory de coses
de la classe (confeccionat amb els retallables i la
plantilla que trobareu al CD-ROM) per repassar
estructures i lèxic.

Segons les llengües d’origen de l’alumnat que tin-
gueu a l’aula i les seves necessitats, podeu disse-
nyar més activitats de discriminació fonètica. Exem-
ples: 

/r/-/d/ paraules: cara, cada, cadira, retolador, ar-
mari, paret...

/r/-/l/ paraules: cola, cara, orella, taula, lila, pa-
raula...

Expliqueu el significat de les paraules brut i net.

Pregunteu als alumnes quines coses de la classe
estan brutes i quines estan netes.

Escriviu a la pissarra dues de les respostes que ha-
gin donat els nois i noies. Vigileu que apliquin l’es-
tructura de l’oració model de la pàgina 30.

PÀG. 30-31

Exemples:
– Els llibres de la biblioteca estan bruts.
– Les taules de la classe estan brutes.

– La pissarra està neta.

Després, demaneu-los que copiïn les oracions de la
pissarra.

Activitats de la pàgina 31:

1 Llegiu les oracions següents a poc a poc i voca-
litzant molt bé.
Els llibres de la biblioteca estan bruts. L’esborra-
dor de la classe està net. El professor de les illes
Balears porta barba i bigoti. En Biel té un bolí-
graf blau. En Biel té un llibre de la biblioteca.
Després, feu oralment aquestes preguntes de
comprensió lectora i anàlisi:

• Quantes paraules té la tercera oració?

• Quantes en té la primera?

• D’on és el professor que porta barba i bigoti?

• Com estan els llibres de la biblioteca?

• Què té en Biel?

2 En aquesta activitat i la següent, l’alumnat ha de
distingir dues grafies que per a ells són molt
semblants. Es tracta que les distingeixin gràfica-
ment, però també podeu aprofitar per treballar-
les fonèticament.

3 Repasseu oralment i per escrit els dies de la set-
mana i els mesos de l’any, ja que després de
distingir les grafies, hauran d’escriure les parau-
les que són mesos de l’any.

Treballeu les estructures de la pàgina 32:
La Fàtima fa de professora a Flix.
El professor Ferran ha obert la finestra.

Expliqueu el significat de les dues oracions i escri-
viu-ne de noves adaptades al grup. Exemples:

L’Elisenda fa de professora a Calonge.

En Ramon fa classe a Barcelona.

La professora Mercè ha obert la finestra.

Activitats de la pàgina 33:

1 Llegiu aquestes oracions a poc a poc i vocalit-
zant molt bé.
La Fàtima fa de professora a Flix. El professor
Ferran ha obert la finestra. Falta un mes per al
febrer. El mes de febrer té 28 dies. Tinc un bolí-
graf blau.

PÀG. 32-33
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Després, demaneu a l’alumnat que llegeixi les
oracions, i feu oralment aquestes preguntes de
comprensió lectora:

• On fa classes la Fàtima?

• Qui ha obert la finestra?

• Quants dies falten per al febrer?

• De quin color és el bolígraf?

• Quantes paraules té la primera oració?

• Quantes paraules té la segona oració?

Després, dicteu totes les oracions.

2 Escriviu el nom del que veieu en les fotografies;
totes les paraules contenen la lletra f: bolígrafs,
professora, febrer, finestra, full i alfabet.

3 Repasseu les estructures d’aquestes oracions.
Segons les necessitats de l’alumnat, podeu fer
més activitats d’aquest tipus. Exemple:

La Maria fa • • un bolígraf vermell.
El Ferran ha obert • • 31 dies.

Tinc • • mes per al febrer.
Falta un • • la porta.

El mes de gener té • • de mestra a Salt.

Expliqueu a l’alumnat que el so de /b/ es pot escriu-
re amb b o v, i que es tracta d’una qüestió d’orto-
grafia. Com que ja coneixen la grafia b, ara convé
treballar la grafia v.

Activitats de la pàgina 35:

1 Llegiu aquestes oracions vocalitzant molt bé.
Vaig arribar a València amb avió. La mare d’en
Vicent porta un vestit blau i verd. Eivissa és una
de les illes Balears. El vaixell està vuit hores de
Barcelona a Menorca. No es pot anar a Andorra
ni amb vaixell ni amb avió. La meva professora
de la universitat es diu Sílvia. El tren va per la via.

Després, demaneu a l’alumnat que també les
llegeixi, i feu oralment preguntes de comprensió
lectora, com ara les següents:

• Amb què vaig arribar a València?

• De quin color és el vestit de la mare d’en Vicent?

• Quant tarda el vaixell de Barcelona a Menorca?

• Com es diu la professora de la universitat?

• Per on va el tren?

Dicteu totes les oracions o només unes quantes,
segons les necessitats de l’alumnat.

PÀG. 34-35

Recordeu que convé treballar l’ús de la majúscula,
el punt i la coma.

Com que en aquestes pàgines apareixen mitjans de
transport, podeu jugar al Memory d’aquest tema.

Treballeu les estructures de la pàgina 36 construint
altres oracions semblants.

Activitats de la pàgina 37:

1 Dicteu les oracions següents (o altres que tin-
guin les mateixes estructures):

1. La Lluna és mallorquina.

2. La pissarra de la classe és negra.

3. El mapa de la classe és blau, verd i vermell.

4. A la classe de matemàtiques fem sumes.

5. A la classe de socials cada dia fem mapes.

2 Llegiu aquestes oracions vocalitzant molt bé.
La cadira de la classe és verda. Em fan mal el
coll i l’orella. En Carles té un compàs de color
gris. El cotxe vermell corre molt. A la classe de
català cada dia fem dictat. En Carles és català i
en Biel és cubà.
Després, demaneu als alumnes que les llegeixin,
i feu oralment preguntes com ara les següents:

• De quin color és la cadira?

• Què fem cada dia a la classe de català?

• Què et fa mal?

• Què té en Carles?

• Què fa el cotxe vermell?

• Quantes paraules té la primera oració?

• Quantes paraules té la segona oració?

Feu més activitats de confegir oracions amb les es-
tructures estudiades. Exemples:

– La taula és vermella.

– La pissarra està neta.

– En Bilal és marroquí.

Expliqueu que la lletra c sona /s/ quan és davant de
les vocals e, i. Treballeu oralment les oracions de la
pàgina 38, i feu que l’alumnat digui oracions utilit-
zant estructures similars. Exemples:

– La Li Li té una llibreta de cent fulls.

– L’aula vint-i-cinc és a la segona planta.

PÀG. 38-39

PÀG. 36-37
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Activitats de la pàgina 39:

1 Llegiu aquestes oracions a poc a poc i vocalit-
zant molt bé.
En Vicent té cinc llibres de ciències. En Lucas és
a Barcelona i demà anirà a Ceuta. A València se
celebra la castanyada. En Carles no celebra la
castanyada ni el Ramadà.
Després, demaneu als alumnes que també lle-
geixin les oracions i feu oralment preguntes de
comprensió lectora com ara les següents:

• Quants llibres de ciències té en Vicent?

• A on se celebra la castanyada?

• Qui no celebra la castanyada?

• On és en Lucas?

• On anirà demà en Lucas?

Expliqueu que la ç és una lletra que no forma part
de l’alfabet, i que només es posa davant a, o, u, i a
final de paraula. Digueu que es pronuncia com si
fos una s, i feu exercicis orals amb les paraules de
la pàgina. Construïu oracions amb les paraules que
ja coneixen, com per exemple: 

– Tinc mal al braç.

– Tinc molt mal al braç.

Activitats de la pàgina 41:

1 Llegiu aquestes oracions a poc a poc i vocalit-
zant molt.
La mare té el braç petit. El Barça juga força bé.
El pare és a la plaça de Catalunya. La mare va a
plaça a comprar cinc llibres. El mes de març co-
menço les classes a les 8:30.

Demaneu als alumnes que també llegeixin en
veu alta la lectura i treballeu la comprensió amb
preguntes com ara:

• Com té el braç la mare?

• On és el pare?

• On va la mare a comprar cinc llibres?

• Qui juga força bé?

• A quina hora començaré les classes?

• Quin mes començo les classes a les 8:30?

3 Expliqueu què són les síl·labes i treballeu-les
amb el lèxic de la classe.
Feu exercicis de segmentació de paraules per
síl·labes. Aprofiteu paraules que ja coneixen
perquè s’han treballat en pàgines anteriors.

PÀG. 40-41

Activitats de la pàgina 43:

1 Expliqueu que la lletra q es pot pronunciar de
maneres diferents segons les vocals que la se-
gueixen. 
Cal explicar que començarem per treballar les
seqüències qua i quo, en les quals la lletra u es
pronuncia. 
Convé treballar aquestes seqüències en coordi-
nació amb la unitat 3 del llibre de Llengua i in-
terculturalitat.

2 Llegiu aquestes oracions a poc a poc i vocalit-
zant molt.
El quadern té quaranta fulls. A la classe hem
pintat quatre quadrats de color groc. Els calço-
tets són de color blau. El mapa de la paret és
quadrat. És un quart de dues.
Demaneu als alumnes que també llegeixin les
oracions i treballeu la comprensió lectora fent
preguntes com ara les següents: 

• Quants fulls té el quadern?

• De quin color són els calçotets?

• Com és el mapa de la paret?

• Què hem pintat de color groc?

• Quina hora és?

• Quantes paraules té la primera oració?

• Quantes paraules té la tercera oració?

• Quantes síl·labes té la paraula color?

3 Per completar l’activitat de comprensió, i iniciar-
los en la resposta escrita a preguntes, escriviu a
la pissarra quatre preguntes de comprensió lec-
tora, demaneu a l’alumnat que copiï les pregun-
tes i n’escrigui les respostes a la llibreta. Des-
prés, corregiu l’activitat a la pissarra i també
individualment.

4 Abans de fer l’activitat, repasseu els nombres i,
si cal, feu que s’adonin de la relació entre quatre
i quaranta, perquè vegin que s’escriuen amb les
mateixes grafies inicials. Per fer aquesta activi-
tat, si cal, poden consultar les pàgines 14 i 15
del llibre de Llengua i interculturalitat.

5 Per fer aquesta activitat, hauran de recordar gra-
fies que ja han estudiat, i saber distingir la c,
amb les seves dues pronúncies, de la qu. Hau-
ran de recordar el vocabulari i la forma escrita
de cada paraula: quadrat, compàs, quaranta,
carpeta, quatre i cinc.

PÀG. 42-43
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Recordeu les grafies treballades a les pàgines ante-
riors i feu notar que en les seqüències que i qui la u
no es pronuncia.

Treballeu oralment les oracions de la pàgina 44:

La maquineta és blava. 

En Joaquim ha comprat quinze jaquetes al Que-
bec.

Activitats de la pàgina 45:

2 Llegiu les oracions següents vocalitzant molt.
Tinc mal d’esquena des que he arribat a l’insti-
tut. La maquineta és blava. En Joaquim ha com-
prat quinze jaquetes al Quebec. Tinc mal de
queixal. Què et poses?
A partir de l’ultima pregunta (Què et poses?) re-
passeu oralment els noms de les peces de roba,
que treballeu en la unitat 3 del llibre de Llengua i
interculturalitat. Cada noi o noia pot contestar
amb el nom d’una peça de vestir, i així podeu
anar fent una llista amb totes les que recordin.
Després, demaneu als alumnes que també lle-
geixin les oracions en veu alta i feu preguntes de
comprensió lectora, com ara les següents:

• On tens mal?

• Què és de color blanc?

• On ha comprat les jaquetes en Joaquim?

• Què et fa mal?

4 Escriviu a la pissarra les preguntes anteriors i
demaneu als alumnes que les copiïn i que les
responguin a la llibreta. Després, corregiu-les a
la pissarra i també individualment.

5 Jugueu al Memory de les peces de roba confec-
cionat amb el retallable i les plantilles que troba-
reu al CD-ROM.

6 Amb el mateix lèxic de les peces de roba, podeu
construir oracions per practicar estructures ja
estudiades, com per exemple: 

– El vestit és de color blau.

– Els calçotets són de color verd.

Activitats de la pàgina 47:

1 Expliqueu que la g és una altra grafia que es
pronuncia diferent segons les vocals que la se-
gueixen: es pronuncia /g/ davant de a, o, u. 

PÀG. 46-47

PÀG. 44-45 Utilitzeu el lèxic de la pàgina 46 per deduir l’ex-
plicació. Treballeu oralment les oracions model:
La noia porta gorra i guants.
Avui hem fet un triangle groc amb el regle.

2 Aprofiteu el lèxic significatiu (peces de roba, co-
ses de la classe, parts del cos, etc.) per comptar
síl·labes de paraules diferents. 

3 Llegiu aquest text vocalitzant molt.
La noia porta gorra i guants. El triangle groc té
un angle de noranta graus. El bolígraf gris és so-
bre la taula. El noi del bigoti és al segon pis. Som
al mes d’agost.
Feu preguntes de comprensió lectora, com ara
les següents:

• Què porta la noia?

• Quin triangle té un angle de noranta graus?

• Què hi ha sobre la taula?

• Què hi ha al segon pis?

• A quin mes som?

Dicteu totes les oracions (ara que ja han vist
com s’escriuen) i corregiu el dictat a la pissarra i
també individualment.

4 Repasseu el nom de les figures geomètriques
que ja heu treballat en l’àrea de matemàtiques
del CD-ROM.

Repasseu la formació del plural femení acabat en 
-es, que ja heu començat a treballar a la pàgina 31
(unitat 2) del llibre de Llengua i interculturalitat.

Activitats de la pàgina 49:

1 Expliqueu que per fer el so /g/ davant de e, i s’ha
d’escriure gu. Per explicar-ho bé, feu servir el lè-
xic de la pàgina 48.
Treballeu oralment els plurals de les paraules
següents: goma, groga, llarga i amiga. Feu que
s’adonin dels canvis ortogràfics: de -ga a -gues.
Consulteu la pàgina 31 (unitat 2) del llibre de
Llengua i interculturalitat.

2 Llegiu les oracions següents a poc a poc. 
El professor de llengua té un guix blanc. Al mig-
dia no ens abriguem. A l’hivern portem les màni-
gues llargues. A l’estiu portem camises de màni-
ga curta. A Guinea, a la primavera fa calor. A
Catalunya, a la tardor les fulles dels arbres són
grogues.

PÀG. 48-49
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Demaneu als alumnes que també llegeixin les
oracions i feu aquestes preguntes de compren-
sió lectora:

• Què té el professor de llengua?

• Quan no ens abriguem?

• Quan portem màniga curta?

• A Catalunya, com són les fulles dels arbres a la
tardor?

• Quan portem màniga llarga?

Finalment, ara que ja heu treballat el text, podeu
fer un dictat preparat.

Activitats de la pàgina 51:

1 Expliqueu que el so /“/ s’escriu amb la lletra g
davant de e, i.
Treballeu oralment el vocabulari de la unitat 3
del llibre de Llengua i interculturalitat relacionat
amb les peces de roba.

2 Llegiu aquestes oracions en veu alta i vocalit-
zant.
Avui a la ciutat de Girona hi ha molta gent per-
què és la festa de Sant Narcís. En Genís és pro-
fessor de gimnàstica. La dona del Genís porta
unes mitges negres. Al prestatge de la classe hi
ha l’enciclopèdia del món. Al gener, la gent es
posa l’abric.
Demaneu a l’alumnat que també llegeixi el text
en veu alta i feu preguntes de comprensió lecto-
ra, com ara les següents:

• A quina ciutat és la festa de Sant Narcís?

• On és l’enciclopèdia del món?

• Qui porta unes mitges negres?

• De què és professor en Genís?

Feu el dictat de tota la lectura, i corregiu-lo a la
pissarra i també individualment.

Activitats de la pàgina 53:

1 Expliqueu que el so de /“/ davant de a, o, u s’es-
criu amb la lletra j.
Treballeu oralment el lèxic significatiu.

2 Llegiu aquestes oracions en veu alta.
El conserge de l’institut porta una jaqueta blava.
Els mitjons d’en Joaquim són de color taronja.

PÀG. 52-53

PÀG. 50-51

En Joaquim, el dijous, va a la classe de gimnàs-
tica. A en Joaquim li fa mal el genoll.
Demaneu als alumnes que també llegeixin el text
i després feu preguntes de comprensió lectora:

• Què porta el conserge?

• Com són els mitjons d’en Joaquim?

• A qui li fa mal el genoll?

• Quin dia va a la classe de gimnàstica, en Joa-
quim?

Finalment, feu el dictat del mateix text i corregiu-
lo a la pissarra i individualment. 

3 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre.

Expliqueu que la lletra x té més d’un so (taxi, exa-
men, Xina) i que el més habitual és el de la paraula
Xina. Segons la variant dialectal que parleu, també
convindrà que expliqueu que del dígraf ix no es
pronuncia la i, però tingueu en compte que això no
és igual en tots els dialectes; per exemple: caixa, di-
buix, etc.

Activitats de la pàgina 55:

1 Llegiu el text següent vocalitzant molt.
L’àvia de la Xiao Xia té seixanta anys. En Xavier
ha enganxat el dibuix a la paret amb xinxetes.
He anat amb vaixell fins a Xipre. He fet molts
exercicis de dibuixos amb el compàs.
A partir d’aquest text, treballeu la comprensió
oral i la comprensió escrita. Primer feu la lectura
en veu alta i les preguntes, però a partir d’ara l’a-
lumnat ja té les preguntes escrites al llibre i les

PÀG. 54-55

LECTOESCRIPTURA

SONEN /“/ SONEN /g/

Ex. JOC ✗

Ex. ✗ GALTA

1 GENT ✗

2 GENOLL ✗

3 JULIOL ✗

4 ✗ GROC

5 GENER ✗

6 ✗ GOMA

7 ✗ GUANTS

8 JUNY ✗

797602 _ 0032-0062.qxd  2/8/05  08:43  Página 45



46

haurà de contestar també per escrit. Tenint en
compte que tenen el text a la mateixa pàgina,
podeu permetre que, si els cal, el consultin.
Després, corregiu l’activitat escrivint les respos-
tes a la pissarra i també individualment.

2 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre.

En aquesta pàgina treballarem conjuntament dos
sons de la grafia x, el de taxi, /ks/, i el d’examen,
/gz/, però segurament a l’alumnat li costarà molt fer
la discriminació, per això es treballen junts. 

Activitats de la pàgina 57:

1 Llegiu el text següent vocalitzant molt i procurant
fer la distinció entre totes les pronunciacions de
la grafia x, si cal, fent pauses i repetint alguna
paraula, perquè se n’adonin.
La Xia ha fet un exercici de dibuix. En Xavier té
un taxi groc. La Món ha dibuixat seixanta hexà-
gons. La Berta fa un examen. A classe hi ha nois
i noies de la Xina. 

2 Feu èmfasi en les diverses maneres de pronun-
ciar la grafia x i el dígraf ix. Convé que s’adonin
de la diferència, tant fonètica com gràfica, a par-
tir de paraules que són significatives per a ells.

Recordeu que una bona part de l’alumnat castella-
noparlant no discrimina els sons /s/ i /z/, i això fa
que tinguin molts problemes per pronunciar correc-
tament el so /z/, que ja heu treballat amb la grafia s.

PÀG. 58-59

PÀG. 56-57

SONEN /s/ SONEN /z/

Ex. SABATES ✗

Ex. ✗ ZERO

1 DISSET ✗

2 ✗ ONZE

3 ✗ PINZELL

4 SET ✗

5 ROSSA ✗

6 ✗ COLZE

7 SUMA ✗

8 SIS ✗

Activitats de la pàgina 59:

1 Llegiu el text següent procurant pronunciar molt
clarament els sons que estem treballant.
En Zeng té un zero de Ciències de la naturalesa.
La professora de plàstica té dotze pinzells nous.
La Luz és de Colòmbia i té una germana d’onze
anys a Nova Zelanda. La Li Li s’ha fet mal al col-
ze. Mira la xifra que hi ha a la pissarra. Avui és
dissabte onze de setembre, demà serà diumen-
ge dotze de setembre. 
Treballeu els sons de la lectura i també la com-
prensió. A més de les preguntes que teniu al lli-
bre, podeu fer-ne més:

• D’on és la Luz?

• On viu la germana de la Luz?

• Què hi ha escrit a la pissarra?

• Quin dia era ahir?

• Quin dia serà demà?

També podeu fer activitats de confegir oracions,
com per exemple: 

– En Zeng porta uns pantalons de color verd.

– Ahir era dia deu de setembre.

– La Luz té una germana de dotze anys.

2 Discriminació fonètica. Llegiu aquestes paraules
perquè l’alumnat completi la taula del llibre.

Activitats de la pàgina 61:

1 Expliqueu que la lletra h no es pronuncia.
Recordeu que en algunes llengües, com ara l’à-
rab o l’anglès, la lletra h s’aspira.

PÀG. 60-61
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SONEN /“/ SONEN /‘/

Ex. JOC ✗

Ex. ✗ XINXETA

1 GENT ✗

2 ✗ XICLET

3 JUNY ✗

4 ✗ XINA

5 GENER ✗

6 ✗ XINÈS

7 ✗ PANXA

8 GERMÀ ✗
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2 Llegiu les oracions fent notar les grafies que no
es pronuncien.
Hola, bon dia! Em dic Hamza. Aquest hivern, a
Catalunya fa fred. A la meva classe hi ha alum-
nes de llengües hispàniques. Ahir, aquell home
va arribar amb helicòpter. Farem classe d’histò-
ria a la mateixa hora d’ahir. He anat a l’institut
amb l’Ashera.

Treballeu les preguntes de comprensió que tro-
bareu al llibre, tant oralment com per escrit.

Finalment, feu el dictat del text. El fet de dictar
textos que ja han treballat els facilita molt l’apre-
nentatge.

Recordeu que el dígraf ny no existeix en cap altra
llengua, encara que tinguin el nostre codi alfabètic.
Expliqueu que en altres llengües el mateix so s’es-
criu de maneres diferents.

Parleu de les llengües que parla cada noi o noia de
la classe.

Activitats de la pàgina 63:

1 Llegiu el text de la pàgina, que conté la grafia
que estem treballant.
A Catalunya es fa la castanyada. Aquest novem-
bre farem la castanyada, menjarem panellets i
castanyes i anirem a passejar a la plaça Catalu-
nya de la meva ciutat.

Aprofiteu que el text parla de la castanyada i co-
menteu les festes que coneixen.

Després, podeu fer preguntes de comprensió
oral i escrita, com ara les següents:

• Quantes paraules té cada oració?

• Què és menja per la castanyada?

• On anirem a passejar?

• Quin mes se celebra la castanyada?

Finalment, dicteu el text.

2 Després de fer aquesta activitat, en podeu fer
una altra del mateix tipus que consisteixi a rela-
cionar les parts de l’oració.

L’Edgar parla • • espanyol.
La castanyada es fa • • de Catalunya.

La Maite té • • al novembre.
Les meves professores són • • quaranta anys.

Aniré • • a Elx. 

PÀG. 62-63

Convé treballar aquestes dues lletres, w i k, d’una
manera més general que les altres, donat que en
català no hi ha gaires paraules que les continguin.
Així doncs, no cal que els dediquem tanta atenció
com a la resta.

A partir de les imatges d’aquestes pàgines, podeu
treballar l’expressió oral, tant pel que fa a la des-
cripció de les persones com a la manera com van
vestides, que són dos temes que ja heu treballat.

Podeu començar fent preguntes perquè cada noi o
noia parli del seu país i de la manera com va vesti-
da la gent:

• De quin país ets?

• Quina roba portes?

• Com es diu el vestit típic del teu país?

• Com és?

Demaneu-los que completin oracions com ara les
següents:

– Al meu país, portem...

– Al meu país, les dones es vesteixen amb...

– Al meu país, els homes es vesteixen amb...

– Al meu país, als peus ens posem...

Després, feu a cada alumne preguntes sobre el que
han explicat els seus companys i les seves com-
panyes, com per exemple: 

• Com es diu el vestit del Japó?

• Com es vesteix la gent al Marroc?

• Com van vestides les dones al Pakistan?

• Com és el vestit típic del Perú?

Podeu escriure a la pissarra les respostes que do-
nin els alumnes; per exemple: 

– Al Tibet es porta la jupa.

– A l’Índia es porta sari.

– A Catalunya portem espardenyes.

Demaneu als alumnes que escriguin altres oracions
amb la mateixa estructura de les que heu escrit a la
pissarra, com per exemple:

– A Indonèsia porten sarong.

– A l’Índia i el Pakistan, les dones porten sari.

– Al Marroc, els homes porten gel·laba.

PÀG. 65-66

PÀG. 64

LECTOESCRIPTURA
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Amb les activitats d’aquestes pàgines, d’una ban-
da, repassareu vocabulari après, i de l’altra, treba-
llareu aspectes relacionats amb l’estructura de les
paraules: partició sil·làbica, reconeixement i combi-
nacions de grafies, discriminació de sons difícils,
formació de paraules a partir de lletres soltes, etc.
S’han plantejat les activitats de manera que servei-
xin com a resum i síntesi de lectoescriptura.

S’hi fa un èmfasi especial en la combinació de gra-
fies, que tot i que són senzilles requereixen un grau
d’atenció especial, ja que és freqüent que confon-
guin es amb se, o bé cl amb gl i gr, per exemple.

Grafisme

Cal que treballin el grafisme els alumnes que tin-
guin més dificultats per adaptar-se al traç de l’alfa-
bet llatí. Aquestes pàgines estan situades cap al 
final del llibre, però es poden fer en qualsevol mo-
ment, quan es detecti que un alumne ho necessita.

En principi, tot l’alumnat d’incorporació tardana ha
estat escolaritzat i sap escriure la seva llengua; per
tant, no ha de tenir dificultats derivades de la psico-
motricitat, però sí que en pot tenir si el traç del sis-
tema alfabètic propi de la seva llengua és molt dife-
rent del de la nostra.

Les pàgines de grafisme s’han plantejat perquè es
practiquin diversos traços rectes i ondulats i també
cal·ligrafia de totes les lletres, tant majúscules com
minúscules. Tingueu en compte que cal ser res-
pectuosos amb els traços que desenvolupin i pro-
curar que adquireixin una cal·ligrafia personal però
clara.

Lectures

Després de treballar la lectoescriptura, cal que tot
l’alumnat s’enfronti als primers textos com a tals, ja
que fins ara només hem llegit oracions aïllades, en-
cara que en alguns casos tinguin forma de text.

Els textos que es proposen en aquestes pàgines
són molt senzills, però cal tenir en compte que l’a-
lumnat que ha necessitat la lectoescriptura encara

PÀG. 87-94

PÀG. 71-86

PÀG. 67-70

LECTOESCRIPTURA

no està preparat per treballar els textos de les pri-
meres unitats del llibre de Llengua i interculturali-
tat. Llevat d’alguns casos concrets, tot el vocabulari
d’aquestes lectures ha estat treballat en les prime-
res unitats del llibre i ha aparegut com a exemple
d’alguns sons en el treball de la lectoescriptura.

A més, l’alumnat també coneix els personatges que
s’hi esmenten, ja que han aparegut al llarg de tot el
llibre i els alumnes s’hi poden identificar. En aquest
cas, tot el que s’explica forma part de l’entorn im-
mediat d’aquests personatges, però també de l’en-
torn immediat dels nois i noies de la classe. Per 
explicar el vocabulari que no coneguin o que no re-
cordin, podeu fer servir el recurs dels objectes de la
classe per explicar-lo.

Històries de vida

El fet migratori ha estat molt important en la vida de
l’alumnat nouvingut. Les experiències viscudes rela-
cionades amb el canvi de país segur que han estat
nombroses i intenses. La superació del dol migratori
no és gens fàcil i, per això, considerem que és molt
positiu que llegeixin històries de nois i noies que han
viscut experiències semblants a les seves i han
après català, com ells i elles estan fent ara.

Totes les històries de vida són reals, de nois i noies
que han arribat al nostre país i que han estudiat ca-
talà per incorporar-se al nostre sistema educatiu. 

Hem procurat que hi hagi històries de vida de nois i
noies de països diferents, i que expliquin coses di-
ferents, tant relacionades amb el país d’origen
(menjar típic, manera de vestir, religió, paisatge, cli-
ma, etc.) com amb el fet d’haver emigrat i de conèi-
xer un país nou amb uns costums diferents.

També hem procurat que la visió que proporcionen
aquestes lectures sigui positiva, ja que, malgrat les
dificultats que hagin pogut tenir, la majoria dels
nois i noies diuen que es troben bé al seu país d’a-
collida i que s’hi volen quedar.

Cada lectura va acompanyada d’una imatge sugge-
ridora i relacionada amb el contingut, de manera
que permeti treballar l’expressió oral, ja que se’n
pot fer una descripció més o menys detallada se-
gons el nivell de l’alumnat, però també pot servir
perquè alguns nois i noies expliquin algun fet rela-
cionat amb la seva pròpia experiència o bé alguna
cosa del seu país que la imatge els evoqui.

PÀG. 95-118
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Finalment, hem establert un lligam entre les histò-
ries de vida i les unitats del llibre de Llengua i inter-
culturalitat, ja que aquestes lectures no van desti-
nades únicament als alumnes que han necessitat
treballar la lectoescriptura, sinó que poden ser útils
per a tot l’alumnat, i les poden treballar tots conjun-
tament quan es treballi el vocabulari que hi apareix.
Les unitats amb les quals es relacionen s’indiquen
a la part inferior de la pàgina, al costat del nombre
de pàgina.

A les unitats de Ciències de la naturalesa i Ciències
socials també es fan referències a lectures que es
consideren apropiades. Al principi aquestes lectu-
res només es podran fer amb l’alumnat que ja do-
mina el nostre codi escrit; amb l’alumnat que hagi
de fer l’aprenentatge de la lectoescriptura, es faran
al final del procés.

Cada lectura es pot treballar oralment i per escrit:
podeu fer que les llegeixin oralment, que les copiïn,
que hi identifiquin una lletra determinada o un so
determinat... També podeu llegir-les en veu alta
abans que ells les llegeixin, i així practiqueu la com-
prensió oral, o bé les podeu fer servir per fer dictats
preparats. A mesura que avança el curs, podeu
anar modificant la metodologia, d’acord amb el pro-
grés de l’alumnat. 

Em dic Sohaid...

Aquesta lectura treballa la identificació personal.
Un noi pakistanès explica, d’una manera senzilla,
qui és i com és. Com que correspon a la unitat 1,
les estructures que s’hi fan servir, òbviament, són
molt senzilles.

L’activitat que es proposa com a comprensió lecto-
ra són preguntes senzilles, que ja han sentit i llegit
molt durant els primers dies del curs.

L’escola de la Miaojing

El tema de la unitat 2 del llibre de Llengua i inter-
culturalitat és l’escola. Hi aprenem el vocabulari
dels estris i els materials escolars, però també pot
ser molt útil i molt motivador que cada noi i cada
noia expliqui com era l’escola al seu país.

PÀG. 97

PÀG. 96

Convé que comenceu per treballar el text i les pre-
guntes de comprensió, primer llegint-lo oralment i
després demanant-los que el llegeixin ells, per
exemple, i també responent oralment les preguntes
de comprensió.

Quan comprenguin tot el text, podeu demanar-los
que expliquin com era l’escola al seu país. Ho po-
den fer oralment.

Cada país té un sistema escolar diferent, i això no
es nota només en els continguts, sinó que també
s’observa en l’espai físic de l’escola, en la relació
entre professorat i alumnat, en els horaris escolars,
etc. Hi ha molts factors que podeu comparar.

Com que en la unitat 2 encara no tenen gaire voca-
bulari i només entenen estructures molt senzilles,
convé que els ajudeu a expressar-se fent moltes pre-
guntes tancades que puguin respondre afirmativa-
ment o negativament, i també que feu servir molt la
mímica, aprofitant que us trobeu en una aula i que el
tema de la conversa és l’escola.

Els jocs d’en Lefu

En aquesta lectura, tot i que és molt breu, s’hi po-
den treballar diversos temes. 

D’una banda, la nomenclatura del nostre sistema
educatiu, perquè és important que es familiaritzin
amb paraules com ara Primària, Secundària, tutor,
etc. S’han d’incorporar al nostre sistema educatiu, i
cal que sàpiguen quin curs fan, quants els en que-
den..., és a dir, en quina situació escolar es troben. 

D’altra banda, s’introdueix vocabulari de parentiu,
ja que en Lefu parla de la seva germana, i això
constitueix un avançament de la unitat 5.

Finalment, els jocs, que poden ser diferents segons
els països, i aquest és un altre tema que podeu tre-
ballar oralment a la classe, ja que cada noi o noia
pot portar o explicar un joc del seu país. Aquest te-
ma es pot reprendre més endavant, quan el curs
hagi avançat més i puguin expressar-se amb més
fluïdesa, ja que ara no seran capaços d’explicar les
normes d’un joc, mentre que d’aquí a uns quants
mesos potser sí que ho podran fer. Una classe lúdi-
ca i participativa és molt motivadora, per això serà
útil reprendre el tema dels jocs de països diferents.

PÀG. 98
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Si teniu algun alumne xinès, li podeu demanar si
coneix algun dels jocs que s’esmenten en la lectu-
ra: el mahjong, els escacs xinesos (xiang-qi) o les
cartes.

Acompanyant aquesta lectura, s’introdueix un nou
tipus d’activitat, la segmentació, ja que, a més de
les preguntes de comprensió, hi ha una oració que
cal trobar començant per la lletra en negreta i conti-
nuant cap a la dreta, seguint cada línia d’esquerra
a dreta. Podeu aprofitar per recordar que en la nos-
tra llengua sempre s’escriu d’esquerra a dreta, al
contrari que en altres llengües.

Els companys de l’Oana

Aquesta lectura planteja el tema de les nacionali-
tats a partir del cas concret de l’Oana, que té com-
panys i companyes que provenen de països molt
diferents.

Aprofiteu per dir als alumnes que cal que tots sàpi-
guen dir en català el nom del seu país, i digueu els
noms dels països que estiguin representats a la
classe i que no surtin en la lectura.

A més, en aquesta lectura s’introdueix un nou tipus
d’activitat que fins ara no s’havia fet. Concretament,
es tracta que els nois i les noies identifiquin l’única
resposta correcta que hi ha entre tres de possibles.
En aquest cas, la resposta a totes les preguntes es
pot trobar en la lectura, però cal haver-la entès molt
bé per no confondre-les, ja que les respostes inco-
rrectes han estat redactades amb paraules que
també apareixen en la lectura. A més, per respon-
dre una de les preguntes, cal que coneguin els
nombres, ja que cal relacionar un nombre escrit en
lletres amb el mateix nombre escrit en xifres; si te-
nen dificultats per resoldre aquesta activitat, podeu
fer que consultin la pàgina 14 del llibre de Llengua i
interculturalitat.

Els vestits del país d’en Mohamed

En la unitat 3 del llibre de Llengua i interculturalitat
es treballa el vocabulari relacionat amb la manera
de vestir. 

PÀG. 100

PÀG. 99

A més d’aprendre paraules, els nois i noies de la
classe també ens en poden ensenyar, ja que en al-
guns dels seus països segurament es porten peces
de roba especials i diferents de les d’aquí. Poten-
cieu l’expressió oral i tingueu en compte que alguns
noms no es poden traduir.

Aprofiteu la lectura per repassar també els noms
dels colors, que ja heu treballat, però que convé re-
passar constantment, ja que són bàsics per des-
criure qualsevol cosa.

L’activitat de comprensió que es proposa en aquest
cas és de selecció de la resposta correcta entre di-
verses de possibles. 

El dubte de l’Assia

Les diferències culturals que hi ha entre el país d’o-
rigen i el país d’acollida acostumen a ser molt
grans, i una de les més evidents és la religiosa. So-
vint els nois i noies passen per èpoques de descon-
cert i de dubtes.

Aquesta història de vida ens presenta un cas amb el
qual moltes noies musulmanes es poden sentir
identificades. En llegir el text a la classe, procureu
que els nois i noies d’altres religions també com-
prenguin el problema i expliquin si també han tingut
dubtes relacionats amb les seves creences o les
manifestacions públiques de les seves creences. 

L’activitat de comprensió que es proposa consisteix
a completar un text amb les paraules que hi falten,
que sempre són paraules de la lectura, tot i que es
trobaran amb la dificultat del canvi de persona ver-
bal i de la redacció diferent de les oracions.

L’Ashera explica diferències entre Filipines 
i Barcelona

L’Ashera és una noia filipina que ha notat molt la di-
ferència de viure a les Filipines i viure a Barcelona.
No es tracta només del canvi de país, sinó també
d’altres factors, com ara el pas de la vida rural a la
vida urbana. Aquest text es pot fer servir com un
exemple que motivi l’alumnat a explicar com era la
vida al seu país, i com és la vida al lloc on viu ara.

PÀG. 102

PÀG. 101
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L’activitat de comprensió consisteix a distingir ora-
cions que són certes i que reflecteixen el contingut
del text, d’oracions que són falses, que no diuen el
mateix que diu el text. Caldrà que treballeu molt a
fons la comprensió oral del text; podeu fer pregun-
tes senzilles que serveixin de preparació per a l’ac-
tivitat del llibre, que probablement serà més difícil
per a ells.

L’Alessia, de Bielorússia

El tema d’aquest text és, un cop més, la diferència
que hi ha entre el país d’origen i el país d’acollida, i
les dificultats d’adaptació que comporta. En aquest
cas, l’adaptació de l’Alessia al clima va ser fàcil, pe-
rò l’adaptació al sistema educatiu va ser més difícil.

Recordeu els climes, que heu vist en la unitat 3 del
llibre de Llengua i interculturalitat, i també de Cièn-
cies socials, i fixeu-vos en el clima de Bielorússia. Si
teniu alumnes de Bielorússia, d’Ucraïna, de Rússia,
etc., demaneu-los que us expliquin característiques
dels seus països, especialment les que s’esmenten
en el text: el clima i l’escola. També podeu parlar
de la proximitat del mar i de les zones verdes.

Finalment, feu les preguntes de comprensió només
oralment o bé oralment i després per escrit, segons
la progressió de l’alumnat.

L’Igor, de Rússia

Llegiu atentament aquest text i contrasteu-lo amb el
de la pàgina anterior, ja que algunes de les coses
que s’hi expliquen s’assemblen, com ara els co-
mentaris sobre el clima i sobre els espais verds.

Repasseu de nou els climes, i compareu les carac-
terístiques del clima mediterrani amb les del clima
continental.

Aquesta història de vida també parla de l’economia,
relacionada amb les condicions laborals, com un
dels factors que impulsen les persones a emigrar.
Aquest és un tema que s’ha de treballar amb deli-
cadesa i amb respecte, tenint en compte, però, que
tots aquest nois i noies tenen clar que han vingut
per qüestions econòmiques, i els és bo parlar-ne.

PÀG. 104

PÀG. 103

La Siham fa el Ramadà

El Ramadà és molt important per als musulmans,
tant el dejuni durant tot el mes com les festes quan
s’acaba. Segurament, si teniu alumnes marroquins
o pakistanesos, faran el Ramadà. Llegiu el text amb
atenció i pregunteu si tots fan el mateix que la Si-
ham durant el Ramadà. 

Parleu del menjar, del que mengeu cada dia i del
que mengeu en algunes festes i celebracions. Ana-
litzeu la part del text que explica el que mengen la
Siham i la seva família durant el Ramadà, a les ho-
res en què està permès. Pregunteu si saben què és
la harina, i fins i tot podeu demanar si algú en pot
portar a la classe, perquè tots la tastin.

A la pàgina 44 (unitat 2) del llibre de Llengua i in-
terculturalitat, trobareu més informació sobre el Ra-
madà i la festa que se celebra quan s’acaba, ano-
menada Aïd al-Fitr.

Després de treballar el text oralment, feu les activi-
tats de comprensió del llibre.

Tingueu en compte que el Ramadà cada any co-
mença onze dies abans i que, per tant, va corrent.

La Svitliana menja plats ucraïnesos

L’alimentació és molt important per a tots els éssers
humans, i les diferències en el menjar són algunes
de les que els immigrants acusen més, ja que so-
vint és impossible aconseguir aliments que al seu
país són habituals. De tota manera, la majoria dels
immigrants acostumen a mantenir, sempre que po-
den, els seus costums alimentaris.

El text comenta els plats ucraïnesos que menja una
noia que viu a Barcelona. Si teniu algun alumne
d’aquest país, i disposeu d’un local adequat, podeu
demanar-li alguna recepta i fer una classe pràctica
de cuina, que sempre són molt motivadores per a
tot l’alumnat.

Aquesta història de vida també ens parla dels senti-
ments de la Svitliana, de la il·lusió de quan va arri-
bar i de la solitud de quan es va adonar de tot el
que havia deixat al seu país. Com que tots els nois i
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noies nouvinguts han passat per experiències sem-
blants, podeu demanar-los que us ho expliquin, pe-
rò recordeu que no els serà fàcil explicar-vos-ho, no
només per les dificultats lingüístiques, sinó també
perquè pot ser que encara estiguin passant mo-
ments difícils, se sentin sols, enyorin el seu país, la
seva família i els seus amics. Cal que sigueu molt
comprensius i que accepteu les explicacions que
us vulguin donar sense forçar-los. Llegir la història
d’una persona que ha passat per mals moments i
els ha superat els pot ajudar a enfocar el futur im-
mediat amb optimisme. Feu notar que la Svitliana
va fer molts amics a l’institut; comenteu que el cen-
tre escolar és un lloc per aprendre però també un
lloc on conèixer molta gent interessant i fer amics.

Després de treballar oralment el text, digueu quines
de les oracions són certes i quines són falses.

La família d’en David

Els immigrants han passat sovint per situacions fa-
miliars difícils: han viscut un temps separats de la
seva família o bé han deixat una part de la família al
seu país d’origen. Per tant, aquest tema també és
important per a ells. 

En la unitat 5 del llibre de Llengua i interculturalitat
es treballa la família: el parentiu, els casaments...
Demaneu als alumnes que parlin de la seva família,
que expliquin com són els casaments al seu país, i
després llegiu el que ens explica en David de la se-
va família, que és molt nombrosa.

Després de fer tot aquest treball oral, feu les pre-
guntes de comprensió del text, també oralment i
per escrit. 

El Tibet, el país de la Palyang

Aquesta història de vida és una mica especial per-
què l’ha escrita una noia el país de la qual es troba
en una situació política difícil.

Si teniu algun alumne tibetà, berber, palestí o kurd,
per exemple, la classe podrà comprendre millor la
situació d’aquests països. Tingueu en compte que
a molts països hi ha minories que per a nosaltres

PÀG. 108

PÀG. 107

són pràcticament desconegudes, i que és possible
que tingueu alumnes que en formin part. 

Expliqueu la diferència entre un estat i una nació.
En la unitat 5 de l’àrea de Ciències socials (al CD-
ROM) trobareu informació per treballar aquest te-
ma, i també el mapa de l’Europa de les nacions.

Si teniu alumnes d’algun país que abans formava
part de la Unió Soviètica, podeu demanar-los què
en saben de la història del seu país, i busqueu una
mica d’informació per ajudar-los a explicar-la, ja
que segurament els costarà molt comentar un tema
tan complex en català.

Pregunteu si saben què és un camp de refugiats i
qui hi va. Pregunteu també si saben què vol dir que
un país n’ocupa un altre. Tracteu el tema amb tac-
te, ja que segurament alguns alumnes xinesos no
estaran d’acord amb la visió que aporta el text; pro-
cureu, en la mesura del possible, que comprenguin
la visió dels tibetans i que aprenguin a analitzar les
coses des de punts de vista diferents.

És molt difícil parlar d’aquests temes d’una manera
senzilla, i no és possible parlar-ne de manera gaire
complexa perquè els alumnes no han adquirit prou
domini de la llengua, però es pot simplificar el pro-
blema i recuperar-lo més endavant, probablement
dins l’àrea de Ciències socials.

A més del problema polític del Tibet, el text també
parla de les característiques d’aquest país: el pai-
satge, la religió, els costums... Aquesta part del text
és molt més senzilla de treballar, ja que té una es-
tructura semblant a la d’altres lectures i aquest te-
ma no té gaire complexitat. Com en els altres casos,
treballeu la lectura oralment i feu les preguntes
oralment i per escrit.

La Xiao Xia i la Qiaoyan aprenen català

Independentment del seu origen, molts alumnes es
poden sentir identificats amb el que explica aquest
text: la solitud i el tancament dels primers mo-
ments, i les dificultats per aprendre català, situació
en què segurament es troba una bona part de l’a-
lumnat en aquest moment.

Un cop més, és important transmetre una visió po-
sitiva de la situació: les dificultats es poden superar
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i el fet d’aprendre la llengua del país d’acollida faci-
lita la integració. És important que comprenguin 
això a través de l’experiència d’unes persones amb
les quals es poden identificar, ja que els pot animar
a dedicar més esforços a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana. 

Com en altres casos, la situació familiar i econòmi-
ca condiciona el fet migratori. Si no heu considerat
oportú que els nois i noies de la classe expliquin la
seva experiència concreta, els podeu demanar que
ho facin ara, però abans valoreu si és el moment
adequat, tenint en compte l’estat d’ànim en què es
troben.

Després de treballar el text oralment, feu l’activitat
que es proposa. Demaneu a l’alumnat que es fixi
molt bé en les oracions, ja que algunes poden ser
confuses si no les entenen gaire bé.

L’Abdu vol ser paleta

En la unitat 6 del llibre de Llengua i interculturalitat
es treballen els oficis i les professions, però segur
que els pares i les mares de molts alumnes tenen
professions que no s’esmenten en el llibre. Dema-
neu als alumnes que expliquin quina feina fan els
membres de la seva família; si no saben el nom de
l’ofici, poden explicar en què consisteix, o bé esce-
nificar-ho amb mímica. Pregunteu-los també si al
seu país feien una feina diferent de la que fan aquí,
i quina els agrada més.

A més de les professions de la família, podeu parlar
de les que els agradaria fer a ells en el futur, que és
el que explica l’Abdu en aquesta història de vida.

Treballeu oralment tot el text i, després, feu l’activi-
tat de comprensió; identifiqueu les oracions correc-
tes, si cal, consultant el text per comprovar-les.

La Zainab

L’experiència de la Zainab és semblant a d’altres
que ja hem llegit: separació del pare, emigració, 
solitud i enyorament. En aquest text es presenten
dues visions: la de la Zainab i la del seu germà Mo-
hamed. Com que a la Zainab li ha costat més adap-
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tar-se que al Mohamed, podeu demanar als nois i
noies amb quin dels dos s’identifiquen més.

Tot i les dificultats, la Zainab també explica que es-
tà superant les dificultats, que a poc a poc va fent
amics, va aprenent català i es va integrant al seu
nou país. 

En relació amb el tema de la unitat 5, la Zainab ens
explica la feina que fa el seu pare, que és cuiner, i
la feina que li agradaria fer a ella, hostessa d’avió.
Pregunteu si saben en què consisteixen aquestes
professions. Treballeu oralment tot el vocabulari i
responeu les preguntes de comprensió que es pro-
posen, tant oralment com per escrit.

Les llengües de la Xina

Demaneu als alumnes xinesos que tingueu a la
classe quina llengua parlen; segurament tots han
après el mandarí, però probablement alguns parlen
altres llengües a casa. Expliqueu que això passa a
molts llocs, que aquí també es parlen dues llen-
gües: el català i el castellà, i que cal aprendre-les
totes dues.

En Tian Han també parla del sistema educatiu del
seu país. En lectures anteriors ja han aparegut les
escoles xineses, recordeu el que se n’ha dit i torneu
a demanar als alumnes que n’expliquin el que re-
cordin.

Feu que els alumnes d’altres països també expli-
quin quina és la seva llengua materna i quantes
llengües saben parlar i escriure.

Compareu la situació d’en Tian Han amb la dels
nois i noies xinesos de la classe i comproveu si
comprenen el text. Després, feu oralment l’activitat
de comprensió i corregiu-la a la pissarra.

També convindria reflexionar sobre el fet que saber
més d’una llengua és sempre una font de riquesa
personal.

La Hamza enyora Tànger

L’evocació dels aspectes més enyorats del país d’o-
rigen és freqüent en els immigrants. Llegiu atenta-
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ment la lectura i demaneu a l’alumnat marroquí, si
en teniu, que expliqui el vocabulari: kasbah, alcas-
saba, madrassa, màsgid i minaret. Els podeu de-
manar que escriguin aquestes paraules en àrab a la
pissarra. Podeu dir també que moltes paraules ca-
talanes provenen de la llengua àrab.

Si hi ha algú que hagi estat a Tànger o en sigui ori-
ginari, us pot explicar si la descripció és acurada, i
en podeu buscar alguna fotografia.

L’activitat de comprensió que es proposa és una
mica més complexa: redactar les preguntes per a
respostes donades. Com que ja heu treballat els in-
terrogatius (pàgina 103 del llibre de Llengua i inter-
culturalitat), haurien de saber fer l’activitat.

El soc de Tànger

Relacioneu aquest text amb l’anterior, ja que parla
del mateix lloc. Observeu que es pot parlar del ma-
teix lloc des de diferents punts de vista i explicant
visions diferents. Comenteu el vocabulari nou que
apareix en aquesta lectura: soc, medina, caftan,
etc. Pregunteu si saben què vol dir regatejar, quan i
on es regateja... Compareu el que explica el text del
soc de Tànger amb algun mercat que conegueu, a
prop del centre escolar. 

Treballeu el text oralment i després feu l’activitat de
relacionar les dues columnes per formar oracions
completes. Finalment, demaneu-los que escriguin
a la llibreta les oracions que han format.

La Tekle és esportista

A la majoria dels països del món es practica esport,
i això es valora d’una manera positiva. Llegiu l’expe-
riència de la Tekle i del seu germà, que practiquen
esports i els agrada participar en competicions. Feu
una llista dels esports que s’esmenten en el text i
expliqueu en què consisteixen, si són d’equip o in-
dividuals, on es practiquen, etc.

Comenteu que també és una manera de conèixer
gent i de practicar la llengua per aprendre-la millor.

Pregunteu als alumnes si practiquen algun esport, i
també quin esport practica més gent al seu país.
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Finalment, responeu les preguntes de comprensió,
tant oralment com per escrit.

La Kàtia té un problema

En la unitat 9 de Llengua i interculturalitat es parla
dels esports, i en la 10, de la salut. En aquesta histò-
ria de vida, els dos temes s’uneixen per explicar l’ex-
periència de la Kàtia, que té problemes per fer esport
per raons de salut. Pregunteu a la classe si saben
què és una al·lèrgia i si algú en té alguna. Comenteu
el disgust que té la Kàtia pel fet de no poder nedar.

Parleu també de les competicions esportives, apro-
fitant que el text parla de competicions i medalles.
Comenteu que l’important és participar, que cal
respectar els adversaris i saber acceptar la derrota.

Finalment, responeu les preguntes tant oralment
com per escrit.

L’Edgar està malalt

Les diferències de clima i d’alimentació poden ha-
ver provocat problemes lleus de salut en alguns im-
migrants. Llegiu la història de l’Edgar, treballeu la
comprensió del text i pregunteu si algú ha tingut
problemes semblants.

Aprofiteu per parlar del sistema sanitari (en la unitat
10 de Ciències socials trobareu informació). Repas-
seu els conceptes de CAP, ambulatori, hospital, etc.

Fixeu-vos en el que porta l’Edgar a la mà i pregun-
teu quina relació té amb el text. Finalment, respo-
neu les preguntes oralment i per escrit.

En Pep vol anar de viatge

L’últim text és l’únic que està protagonitzat per un
noi que no és immigrant, i l’únic que no té cap acti-
vitat de comprensió.

Aprofiteu el text per parlar de l’enriquiment que
comporta conèixer països i cultures diferents, i del
respecte que cal tenir per les altres cultures.
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– Sobre la taula hi ha una llibreta.
– A la llibreta hi ha una frase escrita.
– Els mesos de l’any són: gener, febrer, març,

abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre,
novembre i desembre.

– Els dies de la setmana són: dilluns, dimarts, di-
mecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.

Text 6
– A la meva classe hi ha dues noies petites.
– El noi porta un abric marró.
– L’abric té vint-i-cinc botons de color negre.
– La noia porta una sabata petita.
– La sabata té cordons.
– La Yanguin porta una bufanda.

Text 7
– Tinc un quadern groc i blau.
– El meu quadern té cinquanta fulls de paper de

color blanc.
– El meu quadern és molt bonic.
– Quatre més quatre és igual a vuit.
– Dos menys dos és igual a zero.
– Dos per dos és igual a quatre.
– A la classe fem exercicis de matemàtiques.

Text 8
– Tinc un cinturó de color blau.
– La bicicleta té dues rodes petites.
– Tinc el braç molt vermell.
– Els nois xuten la pilota.
– Tinc un llapis de color negre.
– Té una samarreta de color blanc.
– El papa té la panxa molt grossa.

Text 9
– La nena porta una jaqueta lila.
– El noi porta una camisa blanca.
– El papa porta uns pantalons llargs.
– La mama porta una camisa de color verd.
– El senyor porta ulleres.
– Els nois porten sabates.
– La mama porta davantal.

Text 10
– La noia porta una faldilla rosa.

A continuació us proposem un seguit de textos for-
mats per oracions senzilles que contenen vocabula-
ri significatiu. Podeu treballar aquests textos de di-
verses maneres: els podeu proposar com a lectura,
en podeu fer dictats, els podeu llegir en veu alta per
treballar la comprensió oral, els podeu fer copiar,
els podeu aprofitar per treballar sons i grafies, etc.

La complexitat i la varietat de vocabulari va aug-
mentant, és a dir, que podeu anar treballant els tex-
tos des del començament, i anar seleccionant-los
d’acord amb el progrés de l’alumnat.

Text 1
– Jo em dic...
– Jo tinc el nas lila.
– La mama té el nas vermell.
– Ell té el peu lila.
– El papa té el color lila.

Text 2
– Jo sóc de Catalunya.
– Tu ets de la Xina.
– Ell és de Rússia.
– Nosaltres som del Marroc.
– Vosaltres sou d’Armènia.

Text 3
– Jo tinc tretze anys.
– Tu tens quinze anys.
– Ella té dotze anys.
– Nosaltres tenim quinze anys.
– Elles tenen quinze anys.

Text 4
– El nas és petit i vermell.
– La boca és petita i rosa.
– El peu és petit i blanc.
– La mà és petita i marró.
– El braç és petit i marró.

Text 5
– Al prestatge hi ha un diccionari molt gros.
– Al calaix hi ha una caixa de xinxetes.
– A la pissarra hi ha una frase escrita.

TEXTOS
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– Les dents de la Diana són petites.
– El dau del papa és molt petit.
– Demà és dilluns.

– El nen es diu Daniel.

Text 16
– Les taules són petites i netes.
– El papa té moltes pomes.
– La mama té dues nenes i un nen.
– Les patates són molt petites.
– La pilota de la nena és lila.
– La sopa té molta sal, la sopa és salada.
– El nen seu a la taula neta.
– La noia té molta tos.
– L’olla és plena de sopa.

Text 17
– Les dues tauletes tenen les potes netes.
– Demà és el dia dos del mes deu.
– El teu papa és paleta i té dues pales.
– La pala del paleta és petita.
– El noi té els dos dits de la mà nets.
– Suma deu més dos, més sis, més nou.
– Suma dos més nou i dos més deu.
– Els nois i les noies són al pati.

Text 18
– El noi té un retolador marró.
– La mare i el pare tenen un nen ros.
– La noia porta uns pantalons marrons.
– La porta és lila i alta.
– La noia té unes tisores per tallar paper.
– El retolador és marró i rosa.
– En Ramon és un noi ros.
– La Remei és una noia de Rússia.

Text 19
– La poma té una fulla marró.
– La noia té un full de paper. 
– La família té moltes fotos.
– La llimona és dolenta.
– La llet no és dolenta.
– La noia té una llista de nois i noies.
– Els fideus són molt petits.
– Demà és un dia de festa.
– El final de la festa és demà.

– La noia rossa porta pantalons.
– El noi porta un abric negre.
– El noi ros porta les sabates de color blau.
– La noia rossa porta la faldilla de color vermell.
– La noia morena porta un vestit.
– La noia morena porta un vestit de color verd.

Text 11
– La dona porta unes botes altes.
– El senyor porta un barret negre.
– El noi porta una gorra del Barça.
– El vestit groc és nou.
– El vestit vermell és vell.
– El barret és molt petit.
– La gorra és molt petita.

Text 12
– El noi porta un barret de color marró, una bufan-

da de color verd, quatre botons a l’abric de color
groc, unes ulleres petites de color negre, un bas-
tó i unes sabates de color marró.

– La noia porta un vestit de color taronja, un jersei
de color verd, unes sabates de taló de color ver-
mell i un mocador al coll de color rosa.

Text 13
– En Pau té una pilota lila i petita.
– El nen té una pilota molt petita.
– La mama té una poma, una patata i pa.
– La taula té una pota neta.
– El noi té una moto lila.
– La poma té una pell molt neta.
– La mama té una llimona i una poma.

Text 14
– La noia té dos daus.
– La noia té deu dits.
– El nen duu una pilota a la mà.
– La Diana té una taula de dues potes.
– La Laïla té un dit petit molt net.
– La mama i el papa tenen dos nens.
– El meu nen té dos anys.
– El dia deu és demà.

Text 15
– La nena té dues pilotes liles.
– En Dani té una dent lila.
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Text 24
– En Jan Jan és de la Xina.
– En Xiu és un noi de la Xina, és xinès.
– En Xavier és de Catalunya, és català.
– En Xavier menja xocolata.
– En Jordi menja un xiclet de maduixa.
– El noi té mal de panxa.
– La xinxeta és al calaix de la taula.
– El nen és molt baix.

Text 25
– La professora té un guix taronja.

– La noia té un goma taronja.
– A en Xiau li fa mal el queixal.
– En Gi té mal de panxa.
– La xocolata és molt bona.
– El xiclet de menta és bo.
– La xinxeta és de color negre.
– La xinxeta és molt petita.
– La nena té un paquet de xiclets.

Text 26
– En Jordi és del Barça.
– El Barça juga un partit de futbol.
– En Xiu té mal al braç.
– En Robert és un noi de França.
– La noia canta una cançó.
– El mes de març té trenta-un dies.
– La plaça de Catalunya és molt maca.
– La Maria té una piga al braç.

– El nen juga a pilota a la plaça.

Text 27
– El noi suma dotze més dotze.

– Ella té un pinzell molt vell. 
– La Jaqueline té mal al colze.
– El dia dotze és dilluns.
– Demà serà dia onze.
– Hi ha pati a les dotze del matí?
– Demà anirem al zoo?
– Escriu un dos i cinc zeros.

– La zebra és un animal.

Text 28
– M’agrada molt la història.

– Ja és hora de menjar?

Text 20
– Totes les noies tenen festa.

– Demà és dilluns dia deu.

– Tots els nois tenen una foto.

– El noi té una pilota de futbol.

– Tota la família té molta feina.

– El noi fa una falta al partit de futbol.

– El llum és molt petit.

– La mama té due gallines petites.

– La mama té una foto de la filla petita.

– La germana d’en Manel es diu Maria.

Text 21
– En Manel té un patinet petit i lila.

– La professora té una goma lila.

– La noia té una piga a la galta.

– El gos té una taca a la galta.

– El nen té els genolls molt nets.

– Diumenge és dia deu de gener.

– El germà de la Laïla és a Nigèria.

– El conserge té la clau del gimnàs.

– Avui tinc classe de llengua.

– El professor de llengua és molt alt.

Text 22
– El gat té una orella més petita que l’altra.

– El gos té les potes molt llargues.

– La professora té un guix.

– El nen té una galeta rodona.

– La nena té les galtes rosades.

– El noi esborra el guix de la pissarra.

– En Ramon és un noi que viu a Girona.

– La Mercè és de Tarragona.

– El pare té una guitarra.

– La taula té quatre potes de fusta.

Text 23
– Diumenge dia deu de gener és festa.
– Ell té mal al genoll.
– La meva germana té una guitarra.
– El gat té una llengua molt llarga.
– El gos del germà de la Randa té les potes poc

llargues.
– El nen petit no té els genolls nets.

– La professora té guixos de colors.

LECTOESCRIPTURA
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Text 33
– El noi de la Xina juga a tenis.
– La noia d’Ucraïna és nedadora.
– La jaqueta del jugador és taronja.
– La primera lletra del teu nom està en majúscula.
– En Jan Jan juga al joc de l’oca.
– En Jordi és un bon jugador de pilota. 
– Al mes de juliol aniré al Marroc.

– Dijous menjaré arròs.

Text 34
– Els ulls són per mirar i les mans són per agafar.
– El cap és per pensar i el cor és per estimar.
– Els dits són per tocar i els peus són per caminar.
– El nas és per olorar i la boca és per parlar.
– La llengua és per tastar i les dents són per mas-

tegar.

– Les orelles són per escoltar, i t’ho torno a repetir.

Text 35
– Una vaca, dues vaques.
– Una taca, dues taques.
– Una botiga, dues botigues.
– Una mosca, dues mosques.
– Una pastanaga, dues pastanagues.
– Una taronja, dues taronges.

– Una formiga, dues formigues.

Text 36
– Jo tinc un pis gran.
– El pis té cinc finestres i dues terrasses.
– La finestra és molt gran.
– La terrassa és molt petita.
– La terrassa té moltes flors.
– El pis té sis dormitoris i un despatx.
– Al menjador hi ha una taula i sis cadires.

Text 37
– El terrat de la casa és nou.
– La teulada de la casa és molt vella.
– El cotxe és al garatge.
– La xemeneia és alta i prima.
– La façana de la casa és nova.
– La porta té els vidres de color groc.
– Les finestres tenen persianes verdes.

– Ahir era dia nou, avui és dia deu.
– Aquest noi es diu Hassan?
– La Marian és una noia d’Hongria? 
– A l’hivern fa fred?

– Tens l’horari de les classes?

Text 29
– M’agrada molt el kiwi.
– En Bilal és del Kurdistan.
– El noi fa karate.
– A Kenya hi ha moltes zebres.
– A quina hora tens classe?
– En Jan Jan és de Kenya? 
– La Maria és una noia de Kuwait?
– El kiwi és una fruita molt bona.

– La Rosa menja molts kiwis.

Text 30
– El noi juga un partit de waterpolo.
– La noia juga un partit de futbol.
– El nen petit fa pipí al vàter.
– El vàter està molt net.
– El dia deu hi ha un partit de waterpolo.

– El dia dotze hi ha un partit de bàsquet.

Text 31
– El meu país és Catalunya.
– Catalunya té quaranta-una comarques.
– La castanya és una fruita de tardor.
– La pinya és una fruita dolça.
– La Yanquin té tretze anys.
– A la Xina hi ha muntanyes molt altes.
– La Maria té una banyera.
– La professora ensenya els nois i les noies.
– La nena porta un banyador vermell.

Text 32
– El noi menja un préssec molt dolç.
– França és un país d’Europa.
– El pastís té molt sucre, és un pastís dolç.
– La finestra de la casa és de vidre.
– El noi té mal a l’ungla del dit del peu.
– La noia pinta un quadre de color groc.

– El cel és de color blau i blanc.

– El primer dia de classe era el dia quinze.

LECTOESCRIPTURA
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perquè fa calor. A l’hora d’educació física, em poso
una samarreta de màniga curta i un xandall.
Quan arribo a casa, a la nit em trec la roba que por-
to i em poso el pijama, la bata i les sabatilles.
Penjo al penjador la jaqueta o l’abric, i poso els jer-
seis i els pantalons al cistell de la roba bruta. A la
cuina, el pare i la mare es posen un davantal.

Text 43
La roba de tots els països no és igual. Les diferèn-
cies en la manera de vestir tenen molta relació amb
el clima i la cultura de cada lloc.
A mi m’agrada vestir-me com ho faig, però també
hi ha vestits d’altres països que els trobo molt bo-
nics i m’agradaria veure com em queden.
De fet, tothom ha d’anar vestit de la manera que li
agradi més i com se senti més còmode.

És molt important treballar la discriminació fonètica
per poder desenvolupar la capacitat de compren-
sió, aprendre a pronunciar correctament i, també,
aprendre a llegir i a escriure correctament.

A continuació us proposem unes taules de discri-
minació fonètica, del mateix tipus que heu trobat 
al llibre de Lectoescriptura, i que podeu posar en
pràctica amb l’alumnat que ho necessiti. Això us
permetrà treballar els sons amb els quals els alum-
nes tinguin més dificultats.

Al final d’aquesta guia didàctica trobareu taules en
blanc fotocopiables perquè pugueu treballar lliure-
ment els sons que us semblin convenients.

DISCRIMINACIÓ FONÈTICA

Text 38
– La mama fa confitura de taronja.
– El papa fa una truita de patates.
– La meva germana fa una amanida.
– L’amanida és de tomàquet, pebrot, pastanaga,

ceba i enciam.
– Per postres menjarem un gelat de nata.
– El nen menja un iogurt amb sucre.
– La sopa és molt salada.
– M’agrada molt el pollastre amb patates fregides.

Text 39
– Tinc patates i bledes.
– Al migdia menjaré verdura.
– He comprat mongetes i patates.
– La mama menjarà maduixes.
– El papa menjarà un iogurt.
– La Mercè té un plat amb macedònia.
– En Jordi menja un entrepà de pernil salat.
– En Miquel beu un got de llet.

Text 40
– La noia té fruita.
– La noia menja una poma verda.
– La noia pela la taronja.
– El nen menja verdura.
– El pare fa macarrons.
– La mare menja fruita.
– La noia compra uns pastissos.
– El formatge és molt bo.

Text 41
La roba que ens posem té molta relació amb l’esta-
ció de l’any i amb el clima del país on vivim.
A Catalunya, a l’estiu ens posem roba fresca: samar-
retes de tirants o de màniga curta, pantalons curts,
vestits amples i sandàlies. 
A l’hivern portem pantalons llargs, jerseis, camises
de màniga llarga, mitjons i botes. Per sortir al car-
rer ens abriguem i per això ens posem l’abric o l’a-
norac, la gorra, la bufanda, els guants, etc.

Text 42
A dos quarts de vuit del matí em trec el pijama i em
vesteixo. Em poso la roba interior, uns pantalons te-
xans o unes faldilles, una brusa, un jersei, uns mit-
jons i les sabates. Per sortir al carrer em poso l’a-
bric o l’anorac. A la classe em trec l’abric i el jersei

SONEN /i/ SONEN /e/ o /1/

Ex. LILA ✗

Ex. ✗ TÉ

1 DIA ✗

2 ✗ TRES

3 ✗ NET

4 DIT ✗

5 CINC ✗

6 ✗ DENT

7 ✗ CENT

8 PIT ✗

LECTOESCRIPTURA
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SONEN /l/ SONEN /¢/

Ex. LILA ✗

Ex. ✗ ULL

1 OLI ✗

2 LÍNIA ✗

3 ✗ LLIMONA

4 ✗ PELL

5 PÈL ✗

6 ✗ LLUNA

7 ✗ LLAVI

8 PILOTA ✗

SONEN /i/ SONEN /e/ o /1/

Ex. NOI ✗

Ex. ✗ NENA

1 PIPÍ ✗

2 ✗ TE

3 ✗ DEU

4 DIA ✗

5 ✗ NEN

6 NINA ✗

7 ✗ PEU

8 LILA ✗

SONEN /o/ o /3/ SONEN /u/

Ex. NOI ✗

Ex. ✗ NIU

1 SOL ✗

2 ✗ SUMA

3 DOS ✗

4 ✗ DUES

5 ✗ PEU

6 ✗ TU

7 TOS ✗

8 COR ✗

SONEN /m/ SONEN /p/

Ex. MEU ✗

Ex. ✗ PEU

1 MAMA ✗

2 ✗ PAPA

3 ✗ PORTA

4 MAPA ✗ ✗ MAPA

5 MÀ ✗

6 ✗ PÈL

7 MIL ✗

8 POMA ✗ ✗ POMA

SONEN /o/ o /3/ SONEN /u/

Ex. POMA ✗

Ex. ✗ PEU

1 ✗ MEU

2 ✗ PIU

3 POTA ✗

4 PORTA ✗

5 ✗ LUPA

6 NOI ✗

7 PILOTA ✗

8 NOIA ✗

SONEN /e/ o /1/ SONEN /i/

Ex. PEU ✗

Ex. ✗ PIPÍ

1 MEU ✗

2 ✗ PILOTA

3 NEN ✗

4 PET ✗

5 ✗ MIL

6 NENA ✗

7 ✗ NOI

8 ✗ NOIA

LECTOESCRIPTURA
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SONEN /k/ SONEN /g/

Ex. CAP ✗

Ex. ✗ GALTA

1 COLL ✗

2 CUL ✗

3 ✗ GORRA

4 CAMISA ✗

5 ✗ GOMA

6 CAMIÓ ✗

7 ✗ GROC

8 CARRER ✗

SONEN /r/ SONEN /l/

Ex. RIU ✗

Ex. ✗ MIL

1 RODONA ✗

2 MARRÓ ✗

3 ✗ PÈL

4 ✗ MAL

5 RODA ✗

6 PORTA ✗

7 ✗ TAULA

8 MAR ✗

SONEN /d/ SONEN /t/

Ex. DOS ✗

Ex. ✗ TOS

1 DIA ✗

2 ✗ TIA

3 ✗ TOU

4 DATA ✗ ✗ DATA

5 DEMÀ ✗

6 ✗ TEU

7 DEU ✗

8 DONA ✗

SONEN /t/ SONEN /d/

Ex. TEU ✗

Ex. ✗ DAU

1 TAULA ✗

2 TELE ✗

3 ✗ DEU

4 ✗ DIA

5 TOS ✗

6 ✗ DOS

7 TOU ✗

8 ✗ FIDEU

SONEN /t/ SONEN /d/

Ex. TEU ✗

Ex. ✗ DEU

1 TOU ✗

2 ✗ DAU

3 ✗ DUES

4 TAULA ✗

5 PILOTA ✗

6 ✗ DEMÀ

7 DIT ✗ ✗ DIT

8 TOS ✗

SONEN /t/ SONEN /m/

Ex. TAULA ✗

Ex. ✗ MAMA

1 TÉ ✗

2 PETITA ✗

3 ✗ POMA

4 TU ✗

5 TRES ✗

6 ✗ MEU

7 POTA ✗

8 TOS ✗
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SONEN /s/ SONEN /z/

Ex. SUMA ✗

Ex. ✗ ONZE

1 ✗ ZERO

2 SIS ✗

3 SET ✗

4 ✗ DOTZE

5 ✗ COLZE

6 ✗ ZOO

7 SOL ✗

8 SAL ✗

SONEN /t/ SONEN /ts/

Ex. BARRET ✗

Ex. ✗ DITS

1 DIT ✗

2 NIT ✗

3 PIT ✗

4 ✗ PITS

5 PETIT ✗

6 ✗ NITS

7 GAT ✗

8 ✗ NETS

SONEN /l/ SONEN /¢/

Ex. LILA ✗

Ex. ✗ ULL

1 LÍNIA ✗

2 LUPA ✗

3 ✗ LLUNA

4 TAULA ✗

5 ✗ LLENGUA

6 ✗ LLAPIS

7 CUL ✗

8 ✗ COLL

SONEN /¢/ SONEN /l/

Ex. COLL ✗

Ex. ✗ CUL

1 LLUNA ✗

2 ✗ OLI

3 ULL ✗

4 ORELLA ✗

5 LLIBRETA ✗

6 ✗ GALTA

7 GALLINA ✗

8 ✗ GOL

SONEN /“/ SONEN /‘/

Ex. JOC ✗

Ex. ✗ XOC

1 ✗ XINXETA

2 GERMÀ ✗

3 GENOLL ✗

4 ✗ PANXA

5 JUNY ✗

6 ✗ XINÈS

7 GENER ✗

8 ✗ XAMPINYÓ

SONEN /p/ SONEN /b/

Ex. PEU ✗

Ex. ✗ BEU

1 POMA ✗

2 ✗ BOTA

3 ✗ BATA

4 ✗ BARRET

5 PARET ✗

6 ✗ BIGOTI

7 PRIM ✗

8 POTA ✗
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Introducció

L’AVALUACIÓ INICIAL

Dins l’apartat d’Altres recursos del CD-ROM, trobareu les pàgines d’Avaluació inicial, que convé
que tot l’alumnat faci al començament del curs, després que tant el professorat com l’alumnat 
s’hagin presentat oralment davant la classe.

Aquesta avaluació us ajudarà a saber quin nivell de coneixement del nostre codi escrit té cada alum-
ne, quin nivell d’escolarització ha assolit en el seu país d’origen i quin grau d’autonomia mostra.

En aquesta avaluació queden reflectits els tres tipus de lletra que utilitzem habitualment, les ope-
racions bàsiques i altres continguts més elevats de matemàtiques, que ens proporcionen el nivell
de coneixements previs.

A l’alumnat que demostra que coneix el codi escrit, convé fer-li una prova de lectura del mateix
text que han copiat en l’avaluació inicial.

LES UNITATS

Recordeu que l’ensenyament/aprenentatge d’una segona llengua (L2) és molt diferent del de la
primera llengua (L1). La majoria de professorat no s’havia trobat, fins ara, en la situació d’haver
d’ensenyar una L2 que s’ha de convertir en la llengua d’aprenentatge escolar i en l’eina bàsica
d’inclusió i d’integració social. A aquesta situació s’hi afegeix el fet que ni el professorat coneix la
majoria de llengües de l’alumnat ni l’alumnat coneix la llengua del professorat, cosa que situa el
procés d’ensenyament/aprenentatge en una realitat totalment diferent a la qual s’estava habituat
fins ara amb l’ensenyament del català a no catalanoparlants, la llengua dels quals era bàsicament
l’espanyol i, per tant, el professorat coneixia la llengua de l’alumnat.

Ens trobem en una situació que requereix un alt grau de participació i interpretació per part del
professorat, ja que en molts moments és difícil saber si l’alumnat entén o no el que diem; si les si-
tuacions que presentem són significatives; si el tracte és l’adequat per a l’edat i la cultura que te-
nen; si les activitats són les correctes; si convé fer dibuixos, utilitzar imatges, mitjans audiovisuals i
altres recursos, o si cal que ens convertim en actors o actrius, sense por de fer el ridícul.

En aquests primers moments amb alumnat nouvingut, ens trobem que a la classe s’estableix una
conversa generalitzada, per grups lingüístics, que tot i que no entenem, és extremadament positi-
va perquè constitueix l’esforç col·lectiu per entendre allò que el professorat els vol transmetre. En
aquests moments inicials, és importantíssim l’esforç conjunt que fan, davant d’una nova situació,
una nova llengua, una nova cultura, per fer el primer pas de l’aprenentatge. La solidaritat entre l’a-
lumnat és enorme i d’una gran riquesa. És important valorar i potenciar aquesta solidaritat, ja que
és extremadament útil per a l’aprenentatge.

Per aquest motiu, hem considerat que era molt important pautar molt detalladament les tres pri-
meres unitats i donar moltes estratègies per aplicar a la pràctica diària de la classe. A més, perquè
l’aprenentatge de la lectoescriptura sigui significatiu, és molt important que es treballi paral·lela-
ment amb les activitats de nivell menys elevat d’aquestes tres unitats. A partir de la unitat 4, els
aclariments didàctics disminueixen. Totes les pautes que es donen són orientatives, perquè és un
material obert i ampli, de manera que es pugui treballar de diverses maneres segons el nivell i les
necessitats de l’alumnat i el criteri del professorat.
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1
Qui som i d’on venim?
INTRODUCCIÓ

Els continguts d’aquesta unitat estan pensats, bàsicament, per aprendre a presentar-se i situar-se
al país que els ha acollit, per això és una mica diferent de la resta. Donem molta importància a la
part afectiva, per la qual cosa es potencia establir una relació de confiança professorat/alumnat. 

Abans de començar la unitat 1 hi ha una avaluació inicial que ens serveix per saber quin nivell
d’escolarització tenen i si han de seguir o no el procés de descodificació lingüística (llibre de Lec-
toescriptura).

Tot i que els alumnes que han de seguir el procés de lectoescriptura tenen un tractament espe-
cial, en aquesta primera unitat tot l’alumnat treballa l’alfabet, la discriminació fonètica i els dife-
rents tipus de lletra, ja que molts dels que coneixen el nostre codi escrit només saben fer la lletra
d’impremta, sovint no tenen gens clara la relació so/grafia.

El lèxic i les estructures que es treballen són els més propers a la persona: presentació i identifica-
ció personal, el cos, els colors, els nombres i d’on ets i on vius.

A la classe pròpiament de llengua, a més de tot el treball d’identificació personal, treballem orto-
grafia i morfosintaxi: els articles, el present d’indicatiu, les majúscules, l’ús del punt... 

En aquesta primera unitat es treballa, bàsicament, de manera oral i de forma molt repetitiva. D’u-
na banda, serveix perquè els que estan fent el procés de codificació lingüística (lectoescriptura),
segueixin un procés d’aprenentatge global i significatiu i, de l’altra, perquè la resta d’alumnat aga-
fi confiança en ell mateix, sigui més participatiu i, per tant, tingui més facilitat a fer l’aprenentatge
de la nostra llengua.

Tal com ja hem explicat, des del primer dia treballem les diferents àrees d’una forma paral·lela. A
Llengua, treballem la presentació, la identificació personals, els colors, els dies de la setmana i els
mesos; a Matemàtiques, els nombres de l’u al cent, símbols matemàtics i figures geomètriques; a
Ciències de la naturalesa, les parts del cos, i a Ciències socials, d’on venim i on vivim. 

Com es pot veure la presentació i la identificació personal van estretament lligades a d’on som i on
vivim, els colors es poden relacionar amb el color dels ulls, dels cabells, dels llavis, de les bande-
res, etc., els nombres van lligats a l’edat, a la data de naixement, a les hores de viatge que han tri-
gat fins a aquí, a les parts del cos, etc. De fet, aquesta manera de treballar ens permet que des del
primer moment facin frases amb sentit, que la comunicació i la participació siguin molt més ràpi-
des i que els llaços afectius comencin a funcionar.

Les àrees de Ciències de la naturalesa i Ciències socials són les que ens permeten que, des de l’i-
nici, tinguem la possibilitat de fer un aprenentatge participatiu. En aquesta primera unitat, les so-
cials són bàsiques per aconseguir la participació del nou alumnat, ja que parteixen del que conei-
xen i del què els toca més a nivell afectiu: el seu país. Han de pintar el seu país en el mapa del
món, dibuixar la seva bandera i escriure la llengua o les llengües que parlen. Aquest mapa els per-
metrà veure el món des d’una nova perspectiva geogràfica de la que tenien en el seu país d’origen,
saber que a molts països hi ha més d’una llengua i que les diferències entre països són mínimes.

A l’hora de Matemàtiques aprenen els noms dels nombres i el nom dels símbols matemàtics més
bàsics, de manera que totes les activitats que fan, serveixin per recordar els noms dels nombres. 

A Ciències de la naturalesa aprenem el nom de les parts del cos que va lligat a la identificació per-
sonal que treballem a llengua.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ L’alfabet.

§ Tipus de lletra.

§ Lèxic bàsic de saludar, presentar-se, 
identificar-se, etc.

§ Els colors.

§ Els nombres.

§ Els dies de la setmana, els mesos i les 
estacions de l’any.

§ Alguns determinants: els articles.

§ Verbs: present d’indicatiu dels verbs ser, 
dir-se, viure i tenir.

§ La majúscula.

§ El punt.

§ El nom de les parts del cos.

§ Discriminació fonètica de sons vocàlics.

§ El mapa del món. Alguns gentilicis.

§ La Festa Major. La Diada Nacional 
de Catalunya. La Festa Nacional d’Andorra.

¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Saber-se presentar i identificar davant dels altres.

2. Memoritzar l’alfabet.

3. Saber l’ús de les majúscules i del punt.

4. Reconèixer els noms i els articles.

5. Aprendre i utilitzar verbs d’ús freqüent.

6. Reconèixer i saber anomenar els colors.

7. Recordar els dies de la setmana i els mesos de l’any.

8. Discriminar els sons vocàlics.

9. Conèixer els nombres naturals i els símbols matemàtics bàsics.

10. Conèixer el llenguatge específic del cos.

11. Identificar la situació geogràfica del país d’origen i la del de destí.

12. Conèixer festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Els nombres.

§ Les operacions matemàtiques bàsiques.

§ Les taules de multiplicar.

§ Les figures geomètriques.

Ciències de la naturalesa

§ Les parts del cos.

§ Els òrgans bàsics i les funcions que fan.

Ciències socials

§ Situació en el mapa.

§ Les comarques de Catalunya, el País 
Valencià i les illes Balears.

§ Països, continents i gentilicis.

CONTINGUTS
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1

El primer dia de classe, convé fer les presentacions
i donar les primeres instruccions sobre la data, el
material que necessiten, etc.

Comenceu dient el vostre nom: «Em dic...» i senya-
leu-vos, perquè entenguin que esteu parlant de vos-
altres mateixos. Escriviu el vostre nom a la pissarra
fent servir l’estructura «Em dic...». A continuació,
pregunteu «Com et dius?» a cada noi o noia. Un
cop hàgiu acabat, escriviu el vostre nom en un tros
de cartolina doblegada perquè s’aguanti a sobre de
la taula i demaneu a cada alumne que faci el ma-
teix. Si hi ha algun noi o noia que no sap escriure el
seu nom en l’alfabet llatí, escriviu-lo vosaltres mi-
rant les seves dades de matriculació. Pengeu a la
paret de l’aula totes les cartolines amb els noms del
professorat, dels nois i de les noies. Torneu a pre-
guntar el nom a tots els nois i noies i demaneu-los
que es preguntin els uns als altres com es diuen i
senyalin el nom a la paret. Seguiu el mateix procés
per preguntar el país d’origen i l’edat: «D’on ets?
Sóc de...» i «Quants anys tens? Tinc ... anys.»

Ensenyeu un calendari i marqueu el dia. Escriviu la
data a la pissarra, en nombres «3/12/2009» i en lle-
tres utilitzant l’estructura «Avui és 3 de desembre
del 2009». Després, ensenyeu el material de la pà-
gina 4 del llibre per fer-los entendre que han de
portar el material de la imatge l’endemà, utilitzeu el
calendari per indicar el dia següent. Si els teniu,
també podeu ensenyar directament els objectes
que han de portar, llavors no necessitareu les fotos.

Un cop acabada la presentació, podeu passar la
prova d’avaluació inicial (la trobareu al CD-ROM).
Aquesta prova, tal com ja hem explicat, ens indica
si coneixen el nostre codi escrit, el nivell, aproximat,
d’aprenentatges previs i el grau d’autonomia. És
imprescindible passar-la a tot l’alumnat quan s’in-
corpora l’aula d’acollida, o ha de començar a
aprendre català.

Abans de començar la unitat 1, treballeu les pàgi-
nes anteriors.

Torneu a repassar, oralment, les estructures comu-
nicatives de la identificació personal de l’alumnat i
el professorat. A partir de les fotografies d’aquesta

PÀG. 6-7

pàgina, treballeu els nombres de l’1 al 22 i les es-
tructures «Com es diu? Es diu...», «Quants anys té?
Té ... anys» i «D’on és? És de...». Poseu un nombre
a cada personatge i aneu-los repetint en veu alta
fins que els recordin (si saben escriure en el nostre
alfabet, podeu escriure el nom dels nombres a la
pissarra i fer que els copiïn). Després, expliqueu les
paraules noi i noia (assenyalant els nois i les noies,
fent un dibuix a la pissarra, etc.). Un cop sabuts els
nombres i el significat de les paraules noi i noia po-
dem començar a treballar estructures com ara les
següents: «Com es diu la noia 1? Es diu...», «De
quin país és el noi número 10? És de...», etc. 

Amb l’alumnat que treballi la lectoescriptura, feu
notar que aquests mateixos personatges també són
al llibre de Lectoescriptura, i que els podeu treballar
paral·lelament.

Segurament la majoria d’alumnat combinarà les
classes específiques per a nouvinguts (com ara l’au-
la d’acollida) amb les classes ordinàries de l’institut.
Per reflectir les dues coses hem dissenyat un horari
de dos colors, així es fomenta la inclusió de l’alumnat
a la dinàmica general del centre.

A la pàgina 10 trobareu tot el contingut d’aquesta
primera unitat pel que fa a les quatre àrees d’apre-
nentatge.
1 Presenteu l’alfabet oralment i visualment. Feu

una distinció clara entre vocals i consonants.
Treballeu profundament la relació so/grafia de
les vocals amb alumnat de llengua àrab, darija,
berber..., conjuntament amb el treball de la lec-
toescriptura. Feu que memoritzin l’alfabet. Tre-
balleu els tres tipus de lletra.

Recordeu els noms dels nois i noies de la classe
i feu que distingeixin els sons vocàlics. Després,
llegiu una altra vegada els noms de les pàgines
6 i 7 i encercleu-ne les vocals. També podeu es-
criure els noms de l’alumnat a la pissarra i fer el
mateix. Recordem que els primers dies de clas-
se, convé que l’alumnat tingui el seu nom escrit
en un lloc visible de l’aula. 

PÀG. 10-11

PÀG. 8

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
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1
Un cop presentat l’alfabet, podeu demanar-los
que l’escriguin a la llibreta amb els tres tipus de
lletra.

Podeu consultar: http://clic.xtec.es/gali

Observeu la relació de cada lletra amb el seu
nom. Procureu que diferenciïn les majúscules
de les minúscules i insistiu en els tres tipus de
lletra. 

Aprofiteu la imatge d’aquesta pàgina per repassar
la identificació personal. Utilitzeu aquest recurs per
treballar la comunicació d’acord amb el nivell del
grup. Insistiu que quan hi ha activitats escrites tam-
bé s’ha de treballar l’oralitat.

Recordeu que l’alumnat que no coneix el codi al-
fabètic no pot fer, encara, les activitats escrites.
Convé que escriviu les oracions a la llibreta o a la
pissarra perquè les pugui copiar. Paral·lelament,
feu el procés de lectoescriptura.
2 Abans de fer l’activitat per escrit, expliqueu que

la primera lletra dels noms de persona i de país
s’escriu en majúscula.
Per acabar aquesta activitat, proposem una si-
tuació comunicativa molt senzilla: «Presenta’t
als companys i les companyes de classe». Segu-
rament ja ho han fet, però convé insistir-hi molt.

Recordeu que és important que tots els nois i noies
escriguin el seu nom i el tinguin en un lloc ben visi-
ble. El primer que ha d’aprendre a escriure l’alum-
nat que no coneix l’alfabet llatí és el seu nom.

Recordeu també que les estructures que fan refe-
rència a la identificació personal també es treballen
al començament de cada fitxa de lectoescriptura,
de manera que l’aprenentatge sigui més global.

5 Activitat de discriminació auditiva. Consulteu el
procés que cal seguir a les pàgines 23 i 24 d’a-
questa guia. Recordeu que l’alumnat de llen-
gües àrabs produeix canvis segmentaris: /e/, /i/;
/o/, /u/, per això convé fer aquestes activitats de
discriminació. Podeu fer-les amb les paraules
següents:
• /i/-/1/: sis, pit, tres, set, peu, cinc, lila, verd.
• /o/-/u/: ull, un, dos, cul, coll, no, noi, front.
• /1/-/i/: si, visc, tens, nen, dic, deu, és, tinc.
• /o/-/u/: sóc, món, una, ull, on, dos, groc, cu.

PÀG. 13

PÀG. 12

Tingueu en compte que aquestes activitats tam-
bé faciliten l’aprenentatge que fa l’alumnat que
ha de seguir un procés de descodificació i que
van relacionades amb els exercicis del llibre de
lectoescriptura. Si l’alumnat no ha fet el procés
de lectoescriptura, no ha d’escriure les paraules
al quadre, n’hi ha prou que hi posi una creu i
quan el corregiu, les copiï.

Repassareu oralment els nombres que ja van
aprendre en treballar els personatges de les pàgi-
nes 6 i 7. Podeu dividir la classe en dos nivells, que
poden estar determinats per la necessitat de treba-
llar la lectoescriptura.

Nivell 1: Aneu dient els nombres lentament, en
grups de 10, i demaneu a l’alumnat que els vagi re-
petint fins que els memoritzi. És possible que l’a-
prenentatge sigui lent i, per tant, només se’n po-
dran ensenyar uns quants, potser 20, cada dia.
Aneu repassant cada dia els dels dies anteriors fins
que els aprenguin. És important que relacionin els
nombres amb la xifra escrita. 

Si ja han començat a fer el procés de lectoescriptu-
ra, poden anar escrivint els 20 primers nombres, ai-
xò els ajudarà a relacionar les paraules amb les xi-
fres. Podeu aprofitar el nom dels nombres perquè
practiquin els tres tipus de lletra.

Nivell 2: Amb les pàgines 14 i 15 al davant, aneu
llegint lentament els nombres i demaneu a l’alum-
nat que els repeteixi (ho podeu fer un parell de ve-
gades). Per ordre, cada noi o noia anirà llegint un
nombre. Després, podeu jugar amb la llista de
nombres: dir els nombres de dos en dos, de tres en
tres, anant endavant i endarrere, etc., perquè els
memoritzin i vagin automatitzant-ne l’ús. Podeu
anar augmentant el nivell de dificultat d’aquests
jocs numèrics: llegir els nombres de dos en dos,
després dir-los sense llegir-los, després dir-los i es-
criure’ls, etc. Convé que els repasseu sovint, i fer-
ho mitjançant aquests jocs ho farà més dinàmic i
entretingut. 

A la unitat 1 de l’àrea a Matemàtiques del CD-ROM,
trobareu també els nombres i activitats i orienta-
cions per repassar-los i automatitzar-ne l’ús. A més,
també hi trobareu altres símbols matemàtics bà-
sics.

Podeu consultar: http://clic.xtec.es/gali/nombres

PÀG. 14-15
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1
7 No feu aquesta activitat fins que no tinguin totes

les dades i sàpiguen què vol dir cada pregunta.
Treballeu totes les preguntes oralment i amb
molta calma i paciència, ja que pot ser difícil fer-
los entendre el signficat. No es tracta d’omplir
els exercicis per omplir. Cada exercici comporta
un treball implícit més profund.
Repasseu les estructures treballades fins ara:
«Com et dius? Quants anys tens? D’on ets?», i in-
troduïu estructures noves: 

– On vius? Visc a...

– A quin carrer vius? Visc al carrer...

– Quin número de telèfon tens? Tinc el...

– Quant temps fa que ets aquí? Fa...

Podeu ensenyar un plànol de la població per ex-
plicar què vol dir carrer. Podeu marcar on és
l’escola o l’institut. Si no saben el nom del carrer
on viuen, demaneu-los que l’endemà el portin.

Expliqueu les paraules mare (mama), pare (pa-
pa) i casa a partir d’una imatge o del dibuix d’u-
na família i d’una casa. A partir d’aquí, també
podeu preguntar amb qui viuen. És més fàcil si
primer pregunteu quantes persones viuen a ca-
sa seva i després qui són. Moltes vegades con-
viuen més d’una família, o amb amics i familiars,
etc. Si voleu que agafin confiança, no doneu im-
portància a la situació en la qual viuen. Al princi-
pi tenen molta por i, per tant, s’ha d’anar amb
compte amb les reaccions que es tenen davant
de situacions que per nosaltres són increïbles. 

Per preguntar el telèfon, podeu dibuixar o en-
senyar un telèfon i escriure el número de l’esco-
la o de l’institut al costat. Pregunteu el del pare i
el de la mare (normalment no tenen telèfon a
casa i els pares porten sempre un mòbil). Si no
el saben, demaneu-los que el preguntin i que
l’endemà el portin.

Per saber quan temps fa que són aquí, podeu
ensenyar un calendari, a partir del qual poden
veure què és un mes. Amb l’ajut de la mímica i
els dibuixos, pregunteu-los la data que van arri-
bar al lloc on viuen ara.

És important treballar els diferents tipus de lletra
simultàniament. 

8 Tingueu en compte que en alguns països les ga-
mes cromàtiques són diferents. Convé treballar
els colors molt bé perquè ens permeten fer ora-

PÀG. 16 cions de seguida i ens ajuden a descriure les co-
ses. 
Treballeu-los primer oralment, amb el llibre tan-
cat, i fent la relació entre el color i la paraula. Po-
deu utilitzar els llapis de colors o bé buscar a la
classe objectes que siguin de cada color. A con-
tinuació, obriu el llibre i poseu un nombre a ca-
da rodona que han de pintar. Després, aneu
dient lentament «El número 1 és el blau cel» i al
mateix temps ensenyeu el llapis del mateix co-
lor, etc. L’alumnat haurà d’anar pintant les rodo-
nes del color que s’ha dit. Finalment, podeu tre-
ballar les estructures següents: «De quin color
és el número 1? El número 1 és de color blau
cel.» i «El color blau cel, quin número és? És el
número 1.»

Recordeu que en xinès no es conjuguen els verbs i
que en àrab no existeix el verb tenir.

El treball de la morfologia verbal és fonamental per
tenir un llenguatge fluid i entenedor en català.

Expliqueu, fent mímica, amb dibuixos o amb imat-
ges, el significat dels pronoms personals i la relació
amb les diferents persones verbals (concordança
subjecte-verb).

Treballeu el significat de cada verb i la memoritza-
ció oral i escrita. Els verbs s’han de repassar cons-
tantment d’una manera sistemàtica i memorística,
des de situacions comunicatives, fent oracions cur-
tes i concretes, omplint buits, fent preguntes tanca-
des o obertes, etc.

El treball sistemàtic de l’article és molt important
perquè hi ha llengües que no en tenen, altres l’uti-
litzen de manera diferent i altres en tenen més que
nosaltres. Tingueu en compte també que el gènere
dels noms no és el mateix en totes les llengües, i
que això provoca errors recurrents.

14 Abans de fer l’activitat, treballeu les parts del
cos oralment, tot assenyalant-les. Demaneu a
l’alumnat que les repeteixi i se les assenyali al
mateix temps. Després, aneu-les preguntant. 

Podeu treballar l’estructura «Què és això? Això
és...». Els alumnes es poden fer preguntes els
uns als altres, per exemple: «Què és això?» (i
assenyalar la part que volen que digui l’altre).

PÀG. 18

PÀG. 17
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1
Un cop fet el treball oral, ensenyeu els dibuixos
d’aquesta pàgina i torneu a dir els noms perquè
l’alumnat els repeteixi. Llegiu els noms de les
parts del cos i poseu l’article davant de cada pa-
raula, primer oralment i després per escrit. 

Podeu escriure a la pissarra sèries de 6 o 7 pa-
raules, entre les quals n’hi hagi alguna que faci
referència al cos, perquè l’alumnat la identifiqui i
l’escrigui a la llibreta. Exemple: mapa, dia, ma-
ma, mà, peu, sis, un. Cada alumne només hau-
ria d’escriure mà i peu a la llibreta.

Si hi ha alumnes que no saben escriure en el
nostre codi escrit, escriviu-los les sèries de pa-
raules a la llibreta, amb el mateix tipus de lletra
que hi ha al llibre, de manera que només hagi
de fer la discriminació visual.

Trobareu més exercicis per treballar el cos i els co-
lors a la unitat 1 de Ciències de la naturalesa del
CD-ROM.

15 Retallable del cos. Consulteu les possibilitats
per treballar els retallables a la pàgina 25 d’a-
questa guia didàctica.

17 Treballeu la lectura d’acord amb els suggeri-
ments que trobareu a les pàgines 20 i 21 d’a-
questa guia didàctica.

18 Per repassar els noms de les parts del cos, po-
deu utilitzar les imatges de la pàgina 18 i les del
retallable 1. Insistiu en el gènere de cada nom.

Com a recurs lúdic, podeu fer el joc de les pa-
raules encadenades amb les part del cos. 

Exemple:

1. Al cap tenim dos ulls...

2. Al cap tenim dos ulls, un nas...

3. Al cap tenim dos ulls, un nas, una boca...

4. Al cap tenim dos ulls, un nas, una boca, dues
orelles...

Podeu jugar al quinto i al memory del cos, tal com
s’explica a les pàgines 27 i 28 d’aquesta guia.

19 El treball manipulatiu ajuda a interioritzar i es-
tructurar la llengua, per això aconsellem que,
abans de fer aquesta activitat, feu exercicis de

PÀG. 20

PÀG. 19

confegir, copiar i contestar les oracions i les es-
tructures que hem treballat prèviament tant oral-
ment com per escrit (consulteu les pàgines 26 i
27 d’aquesta guia).

21 Treballeu el text de la mateixa manera que els
altres, tingueu en compte les diferències de ni-
vell de l’alumnat i feu que escriguin les respos-
tes només els que coneguin el sistema de lecto-
escriptura. 

Podeu mantenir el treball dels mateixos continguts i
les mateixes estructures a dos nivells de dificultat
diferents durant el temps que calgui, procurant que
els diversos nivells que conviuen a la classe es va-
gin adequant progressivament.

24 És important aprofitar totes les imatges per fer
treball oral. Per exemple, amb la imatge d’a-
questa pàgina podríem fer les preguntes se-
güents, encara que en alguns casos la resposta
hagi de ser inventada:

• Com es diu la nena xinesa? Quants anys té?
On viu? Què diu? 

• El nen del seu costat (asssenyaleu-lo), com es
diu? Quants anys té? D’on és?

• Sap els dies de la setmana, la nena xinesa?
Quins són?

• Què fa el noi que tenen davant (assenyaleu-
lo)? Com es diu? Quants anys té? D’on és? On
viu?

• Com es diu la noia que passa pel darrere (as-
senyaleu-la) de la... (el nom que han dit
abans) i del... (el nom que han dit abans)?
Quants any té? D’on és?

Recordeu que els dies de la setmana no són
iguals a totes les cultures. Per exemple, als països
musulmans el primer dia de la setmana és diu-
menge i divendres a la tarda no van a classe per-
què és el dia de trobada familiar, etc.

28 Expliqueu amb mímica o amb imatges els con-
ceptes d’abans i després. Això us servirà per
respondre les preguntes de l’activitat i practicar
els dies de la setmana. Responeu les preguntes
oralment tots junts i mirant el calendari, si cal.

PÀG. 22

PÀG. 21
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1
31 Aquesta és la primera activitat del llibre que

consisteix a ordenar paraules per formar ora-
cions, però en trobareu a totes les unitats. És im-
portant practicar l’estructura de l’oració, ja que
en algunes llengües és molt diferent de la nostra
estructura més habitual: SVO.

Convé preparar les oracions per confegir d’acord
amb el nivell de l’alumnat (consulteu les pàgines
26 i 27 d’aquesta guia). 

Al CD-ROM, dins l’apartat d’Altres recursos,
també trobareu oracions que podeu imprimir i
retallar per combinar-ne les paraules.

Altres oracions que també podeu fer servir per a
activitats d’aquest tipus:

• JO TINC ELS ULLS DE COLOR BLAU.

• TU TENS ELS LLAVIS DE COLOR VERMELL.

• NOSALTRES TENIM ELS CABELLS DE CO-
LOR NEGRE.

• LES GALTES SÓN DE COLOR ROSA.

També podeu anar repassant les estructures tre-
ballades:

• AVUI ÉS DILLUNS.

• DEMÀ SERÀ DIMARTS.

• AHIR ERA DIUMENGE.

• QUIN DIA ÉS AVUI? AVUI ÉS...

• QUIN DIA ERA AHIR? AHIR ERA...

• QUIN DIA SERÀ DEMÀ? DEMÀ SERÀ...

• QUANTS ANYS TÉ LA TEVA MARE? TÉ...

• QUIN DIA VAS NÉIXER? VAIG NÉIXER...

És important treballar els mesos, els dies de la set-
mana i la data perquè l’estructuració del temps
acostuma a ser diferent a cada cultura. Per exem-
ple, el calendari xinès i el calendari àrab són lunars
i, fins i tot, les paraules mes i lluna es confonen.

34 Tingueu en compte que la data, en molts paï-
sos, es comença a escriure per l’any, i després
s’escriu el mes i el dia.

El treball de la data i el calendari permet treba-
llar les dates de naixement dels alumnes, el dia
que han arribat al nostre país, les dates impor-
tants per a ells, les dates de festes, l’organització
del temps, etc. Per treballar les dates, a més,
convindrà repassar els nombres.

PÀG. 23

Quan treballeu les estacions de l’any també heu de
tenir en compte que no a tot arreu són igual. Per
exemple, al Senegal i a Gàmbia només hi ha l’esta-
ció seca i l’estació humida, etc.

43 Segurament tots els nois i noies de la classe ja
han après a dir en català el nom del seu país,
però també convé que aprenguin el gentilici que
els correspon.

A partir dels exemples que teniu al llibre, podeu
fer la llista de tots els gentilicis de la classe, i
completar oracions amb l’estructura que es pro-
posa, que posa en relació el nom del país amb el
gentilici.

Expliqueu que cadascú és del lloc on ha nascut,
però que també és del lloc on viu. Digueu que
encara que hagin nascut en països diferents, ara
tots són catalans (o mallorquins, o valencians,
etc.) i podeu concretar encara més: barcelonins,
gironins, reusencs, vigatans, etc. 

La visió del món que es té des de cada continent és
diferent i, per tant, l’alumnat necessitarà ajuda per
veure el món des d’una altra perspectiva. És impor-
tant que situïn el seu país al mapa, que dibuixin la
seva bandera i que vegin on és el país d’origen res-
pecte del país que els ha acollit. Treballeu el nom
dels continents i dels oceans, compareu els colors i
les formes de les diverses banderes, etc.

Per fer aquest treball de reconeixement sobre el
mapa, és útil tenir un mapa del món polític gran
penjat a la paret de l’aula o a la pissarra. Sempre
els és molt més fàcil situar-se en un mapa gran,
que podeu assenyalar mentre expliqueu. 

També és interessant tenir un mapa del món polític
mut i gran on es puguin pintar els països d’origen
de tots els alumnes i el país d’acollida. 

A més, podeu demanar a cada alumne que facin
un cartell amb cartolina. A cada cartell hi pot haver
escrit el nom del seu país (en la seva llengua i en
català) i el dibuix de la bandera. Podeu penjar tots
els cartells a la paret, al costat del mapa del món on
hem pintat els països. 

PÀG. 27

PÀG. 26

PÀG. 25
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Aquest mapa pot estar penjat a l’aula durant tot el
curs, i hi podeu anar afegint informació que aneu
treballant a classe, especialment de l’àrea de Cièn-
cies socials.

Tal com ja hem explicat, totes les imatges són un
recurs molt útil per treballar la llengua oral. Aques-
tes imatges de Festa Major poden servir per treba-
llar els colors (penseu que a l’inici de curs el nivell
de competència lingüística és baix i per tant el lèxic
és molt reduït). 

Segons el nivell de l’alumnat, si no és la Festa Major
de la localitat durant aquests dies, és possible que
no es pugui parlar ni de la Festa Major ni de l’Onze
de Setembre. Tant les festes majors com la Diada
Nacional de Catalunya es poden aprofundir en un
altre moment, quan el curs hagi avançat més, per-
què coincideixi amb les festes locals i es puguin
veure en directe, i el nivell de competència lingüísti-
ca ho permeti.

De tota manera, potser alguns alumnes han vist al-
gun acte de festa major (castells, dracs, diables,
balls de bastons, sardanes, etc.) des que han arri-
bat, tenint en compte que durant l’estiu molts po-
bles celebren al Festa Major. 

ESQUEMES DE DIÀLEG

1 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta del nom.

–Resposta del nom.

–Pregunta de l’edat.

–Resposta de l’edat

–Pregunta del país.

–Resposta del país.

2 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta del nom.

–Resposta del nom i pregunta del nom de l’altre.

–Resposta del nom i pregunta de l’edat.

–Resposta de l’edat i pregunta de l’edat de l’altre.

–Resposta de l’edat i pregunta del país.

–Resposta del país i pregunta del país de l’altre.

PÀG. 28

–Resposta del país i comiat.

–Comiat.

3 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta del nom.

–Resposta del nom i pregunta del nom de l’altre.

–Resposta del nom i pregunta de l’edat.

–Resposta de l’edat i pregunta de l’edat de l’altre.

–Resposta de l’edat i pregunta del país.

–Resposta del país i pregunta del país de l’altre.

–Resposta del país i pregunta del mes que ha
arribat al nostre país.

–Resposta del mes d’arribada i mateixa pregun-
ta a l’altre.

–Resposta i comiat.

–Comiat.
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On estudiem?
INTRODUCCIÓ

Després de treballar la identificació personal a la unitat 1, és important que coneguin l’entorn im-
mediat: el centre educatiu, els mitjans de transport, els símbols matemàtics bàsics, les festes que
se celebren arreu del món durant els mesos d’octubre i novembre, i que repassin el que ja conei-
xen, és a dir, que continuïn treballant el cos humà.

Aquesta unitat també és molt repetitiva, perquè el nivell de competència lingüística de l’alumnat
és baix. Tal com passava en la primera unitat, el treball oral i comunicatiu és bàsic. Totes les acti-
vitats que es fan escrites convé fer-les oralment abans, i també és important fer les correccions
oralment, tant col·lectivament a la pissarra com individualment. 

Continueu repassant la identificació personal, els diferents tipus de lletra, l’alfabet i la nova situa-
ció geogràfica en què es troben, que són els temes bàsics que cal reforçar molt al començament
del curs. Intenteu crear a la classe un clima de confiança, que permeti que les relacions entre
alumnat i professorat adquireixin un component afectiu, que facilitarà la comunicació dins l’aula i
augmentarà la motivació de l’alumnat per a l’aprenentatge.

El tema del material de la classe ens servirà per repassar els colors, els nombres i el calendari, i
també per treballar noves estructures. El dels transports ens permetrà tornar a treballar com han
arribat al nostre país, d’on són, quan han arribat, quantes hores o quants dies van estar de viatge,
com vénen al centre educatiu cada dia, quins mitjans de transport coneixen, com es desplacen
per la localitat on viuen i com ho feien al lloc on vivien abans, etc.

Els símbols matemàtics, a més de servir per co-
nèixer llenguatge específic de matemàtiques,
ens són útils per continuar memoritzant els
nombres. És important treballar el càlcul mental
i corregir oralment totes les operacions que fa-
cin. Tingueu en compte que algunes operacions
es plantegen de maneres diferents en alguns
països, en concret la divisió a la Xina i en algun
país àrab. Per això, a la prova d’avaluació inicial
i a l’àrea de matemàtiques del CD-ROM, la divi-
sió està indicada de dues maneres.

El fet de parlar de les festes d’arreu del món ens
permet treballar la interculturalitat d’una mane-
ra molt pràctica i participativa. L’alumnat se sent
especialment considerat quan veu que parlem
de coses que per a ell són molt importants i que
formen part de la seva cultura. En aquestes si-
tuacions, acostumen a fer un gran esforç de
participació.

El treball del cos humà i dels sentits (vista, oïda,
olfacte, gust i tacte) va molt relacionat amb les
accions que es fan a classe: escoltar, parlar, to-
car, etc.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic de l’escola i l’institut.

§ L’estructura «hi ha».

§ El nombre: singular i plural.

§ Els possessius.

§ Els numerals.

§ El nom.

§ L’adjectiu qualificatiu.

§ Alguns símbols matemàtics bàsics.

§ Les conjugacions verbals.

§ Verbs: present d’indicatiu.

§ Discriminació fonètica de sons vocàlics 
i consonàntics.

§ Què fem a classe? Què fem al pati?

§ Dia dels morts al Perú. Tots Sants. 
El Ramadà. La Diada Nacional del 
País Valencià.

¡¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic dels centres educatius (l’escola o l’institut).
2. Utilitzar l’estructura «hi ha».
3. Diferenciar l’article, el nom i l’adjectiu.
4. Utilitzar els possessius.
5. Conèixer les tres conjugacions verbals.
6. Aprendre el present d’Indicatiu dels verbs regulars de les tres conjugacions.
7. Discriminar sons vocàlics i consonàntics.
8. Aprendre el llenguatge específic dels símbols matemàtics bàsics.
9. Conèixer els numerals.

10. Identificar figures geomètriques.
11. Resoldre mentalment operacions.
12. Conèixer el llenguatge específic dels sentits.
13. Reconèixer els mitjans de transport.
14. Conèixer festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: els símbols 
matemàtics.

§ Nombres i operacions. Els ordinals.

§ Figures geomètriques i cossos geomètrics.

§ Càlcul mental.

§ Comprensió de problemes.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic: els cinc sentits.

§ Per a què serveixen els sentits.

Ciències socials

§ Llenguatge específic: els transports.

§ Accidents geogràfics: rius i serralades.

§ Utilització de mapes des de la perspectiva
catalana. 

CONTINGUTS 
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1 Aquesta activitat l’hauria de fer tothom, si més
no oralment, però per escrit només convé que la
facin els alumnes que tinguin més domini de la
llengua escrita, que no estigui treballant la lecto-
escriptura. És possible que hi hagi una part de
l’alumnat que només pugui copiar la resposta
d’un full, una altra part que ho pugui copiar de
la pissarra i, finalment, una altra part que sigui
capaç de respondre d’una manera autònoma.
Durant aquestes primeres unitats, convé que es-
tigueu molt atents per saber què pot fer o no pot
fer cada alumne/a.

Abans de fer les activitats 2 i 3, treballeu, oralment,
el lèxic del material de classe, aprofitant com a re-
curs tot el que tingueu a l’aula. Repasseu els co-
lors, els nombres i els articles.

Abans de fer les activitats per escrit, treballeu oral-
ment les estructures que es presenten.

Podeu fer el joc de paraules encadenades amb el
lèxic del material de la classe. Exemple:

– A classe hi ha 23 taules...

– A classe hi ha 23 taules i 24 cadires...

– A classe hi ha 23 taules, 24 cadires i una pis-
sarra...

– A classe hi ha...

Proposem que, un cop hàgiu fet les activitats, pre-
pareu oracions per retallar i confegir, tal com s’ex-
plica a la pàgina 26 d’aquesta guia didàctica. Això
els ajudarà a assimilar les estructures treballades. 

9 Abans de fer aquesta activitat, aprofiteu el mate-
rial que teniu a l’aula (capses de xinxetes, co-
lors, clips, etc.) i aneu explicant cada un dels
conceptes: alguns/algunes, molts/moltes, un pa-
rell, un/una, cap, pocs/poques. També podeu

PÀG. 33

PÀG. 32

PÀG. 31

PÀG. 30

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

aprofitar per treballar el gènere i el nombre. Re-
cordeu que manipular material és un recurs
molt adequat per a aquest alumnat.

10 Treballeu aquesta imatge tal com s’explica a la
pàgina 19 d’aquesta guia.

Recordeu que el nivell de competència lingüísti-
ca és molt baix i, per tant, les preguntes i les ac-
tivitats encara han de ser molt senzilles. Més en-
davant, podeu recuperar la làmina per
treballar-a més a fons: reproduir diàlegs, fer des-
cripcions acurades, etc.

De moment, podeu fer preguntes com ara les
següents: 

• Hi ha un professor o una professora?

• Quants alumnes hi ha? Quants nois hi ha?
Quantes noies hi ha? 

• De quin color té els cabells la professora?

• Quants nois i noies tenen els cabells de color
negre?

• Quantes taules hi ha a la classe? Quantes ca-
dires? Quantes papereres? Quants ordinadors? 

• De quin color és la pissarra? De quin color és
la paret? De quin color és la porta?

• Quin material hi ha a les taules?

12 Abans de fer aquesta activitat, convé que feu
una visita a les diverses dependències del cen-
tre educatiu, perquè coneguin altres noms a
part de l’aula.

És important que l’aprenentatge dels possessius es
faci primer oralment, i d’una manera molt pràctica.
Perquè entenguin el concepte, la mímica és el mi-
llor recurs. Utilitzeu el material personal de l’alum-
nat per exemplificar la utilització dels possessius. 

Per indicar el significat dels possessius, agafeu la
vostra carpeta i digueu «la meva carpeta», agafeu
el vostre llibre i digueu «el meu llibre» i així succes-
sivament amb diversos objectes. Després agafeu
l’estoig d’un noi o d’una noia i, adreçant-vos a ell o

PÀG. 35

PÀG. 34
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ella, digueu «el teu estoig»; després, adreçant-vos
als altres, digueu «el seu estoig». Obriu l’estoig i feu
el mateix amb els objectes que hi hagi a dins: «el
teu llapis, la teva goma, el teu bolígraf...» i «el seu
llapis, la seva goma...». Feu èmfasi en la mímica
perquè quedi clar el significat del possessiu.

13 Feu aquesta activitat primer oralment, amb ob-
jectes de l’alumnat. Agafeu la carpeta d’un noi o
d’una noia i pregunteu: «De quin color és la teva
carpeta?». Feu el mateix amb els altres objectes
que s’esmenten en l’activitat (un estoig, les pa-
rets de la classe, la cadira, una goma i la pissar-
ra) i també ho podeu fer amb altres objectes que
tingueu a l’aula o que portin els alumnes (un lli-
bre, un diccionari, un bolígraf, etc.).

Convé que aneu repassant els possessius durant
tot el curs.

Abans de fer les activitats d’aquesta pàgina per es-
crit, assegureu-vos que han entès el concepte de
possessiu. Tingueu en compte que amb aquest
alumnat no es tracta d’anar avançant amb les acti-
vitats del llibre, sinó que cal que adquireixin com-
petència lingüística.

El treball dels numerals és molt important com a
base per adquirir el llenguatge específic de l’àrea
de matemàtiques. Recordeu que aquest material va
destinat a alumnat a partir del cicle superior de pri-
mària.

Tingueu en compte que és molt important treballar
bé els ordinals i relacionar-los amb les maneres de
dir els dies de la setmana o les hores en àrab o en
altres llengües (diumenge, dia el primer, o tres
quarts de set, hora setena menys un quart).

Per treballar més els numerals, consulteu l’àrea de
matemàtiques del CD-ROM.

Consulteu, a la pàgina 23 d’aquesta guia, la meto-
dologia de treball dels verbs.

Pel que fa a l’estudi del nom i l’adjectiu, és impor-
tant treballar la concordança. Recordeu que en al-
gunes llengües, les concordances són diferents.

Comenceu aquest aprenentatge recuperant els co-
lors. Proposeu de fer concordar el gènere i el nom-
bre dels colors amb el dels noms. Preneu com a

PÀG. 37

PÀG. 36

punt de partida la llista dels colors de la pàgina 16 i
canvieu-la de gènere i de nombre. Per exemple:
blau, blava, blaus blaves.

Després, feu oracions i feu notar la concordança,
per exemple: La cadira és verda. Els cabells són ne-
gres. El llapis és groc. Les taules són marrons.

Memòria visual:
Per treballar la memòria visual, feu cartronets amb
els nombres escrits en lletres. Per a l’alumnat que
parli alguna llengua àrab, escriviu en vermell les i i
les e, per als xinesos les t i les d, etc. És important
treballar les dificultats específiques que té cada
persona.

Repasseu també les paraules treballades en la uni-
tat 1. Classifiqueu els noms de les parts del cos se-
gons el nombre de síl·labes.

• Una síl·laba: mà, peu, cap, nas...

• Dues síl·labes: cara, boca, galta, cama...

Escolliu les paraules d’acord amb el nivell de cada
noi o noia. Amb l’alumnat que està fent el procés
de lectoescriptura, treballwu només les paraules
que ja hagin après a escriure. 

Feu el mateix amb altres paraules:

• Una síl·laba: març, maig, juny, guix, full, ...

• Dues síl·labes: llapis, goma, compàs, llibre, porta,
regle...

• Tres síl·labes: cartera, pissarra, llibreta, cadira,
armari, escola...

20 Aquesta imatge us pot servir per repassar els
colors, els nombres, els ordinals, els noms del
material de classe i les estructures d’identifica-
ció personal. Aprofiteu-la per introduir l’estructu-
ra «hi ha» (que després treballareu en les activi-
tats 21, 22 i 24) i adjectius nous (baix, grassa,
prima...) que ens permetran continuar treballant
la concordança nom/adjectiu i ampliar la des-
cripció de persones.

Expliqueu el significat dels adjectius que hi ha
escrits al dibuix i després feu preguntes: 

• Quantes taules hi ha? De quin color són?

• Quantes noies hi ha? Quants nois hi ha? 

• El noi de la primera taula (assenyaleu el noi de
la primera taula de l’esquerra), de quin país
deu ser? I la nena de la segona taula? I el nen
de la tercera? I la nena de la quarta?

PÀG. 38
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• Quants anys té el noi baix? Quants anys té la noia

prima?

• De quin color és el llibre que hi ha a les taules?
De quin color són els fulls?

• El noi llest, a quina taula seu? I el noi gandul?

• Qui de la nostra classe és baix? Qui és alt?

25 Recordeu que és molt útil fer una visita per les
dependències del centre, que ja heu aprofitat
per a l’activitat 12. 

Aprofiteu aquesta imatge per introduir la des-
cripció. Comenceu fent una descripció general
de la imatge: «És la planta baixa del centre, hi
ha el vestíbul o l’entrada (assenyaleu-lo o digueu
el nombre corresponent), hi ha el lavabo, hi ha
el laboratori, hi ha el passadís...». Després, pre-
gunteu a l’alumnat què hi ha a l’1, al 2, etc.

26 Discriminació fonètica. Per treballar-la adequa-
dament, consulteu les pàgines 21 i 22 d’aquesta
guia didàctica. Digueu les paraules següents
perquè l’alumnat completi les taules del llibre.

• /t/-/d/: cartera, dent, maquineta, porta, retola-
dor, dia, dos, galta.

• /l/-/¢/: pinzell, llengua, bolígraf, lupa, llibre,
turmell, pèl, orella.

Podeu aprofitar aquestes mateixes paraules per
treballar la memòria visual.

Consulteu www.edu365. Activitats. Joc «Clic»:
coses de la classe.

Incloem en la part de llengua alguns símbols mate-
màtics perquè considerem que és molt important in-
troduir el llenguatge específic de totes les àrees d’a-
prenentatge. Els símbols matemàtics són bàsics per
entendre les matemàtiques. A l’hora d’ensenyar-los,
tingueu en compte el nivell d’escolarització previ de
cada alumne (consulteu la unitat 2 de l’àrea de ma-
temàtiques del CD-ROM).

28 Aprofiteu l’aprenentatge dels verbs per relacio-
nar les parts del cos amb accions quotidianes de
classe i de l’àmbit educatiu.

Recordeu la importància dels verbs i les diferèn-
cies que hi ha entre diverses llengües. Per això,
a més a més de les activitats proposades, convé

PÀG. 41

PÀG. 40

reforçar l’aprenentatge amb altres activitats
complementàries, sempre tenint en compte el
nivell i la progressió de l’alumnat. Per exemple,
pregunteu el present d’indicatiu dels verbs es-
coltar, parlar, mirar, cridar, jugar, enganxar, es-
borrar, etc. 

Si el nivell de l’alumnat ho permet, podeu pre-
guntar les persones verbals, per exemple: la pri-
mera persona del singular del verb escoltar, la
segona persona del plural del verb parlar, etc.

29 En aquesta activitat introduïm vocabulari bàsic
que serà molt útil per a l’àrea de Ciències so-
cials. Comenteu-lo oralment i feu la descripció
del paisatge.

El tema dels mitjans de transport permet fer activi-
tats molt diverses i facilita la comunicació i la parti-
cipació de l’alumnat, ja que és un tema que els és
proper. El treball oral és molt important. Aquest te-
ma permet utilitzar diferents recursos lúdics: co-
mentaris de làmines, joc del quinto, joc del me-
mory, visualització de vídeos... A partir de la pàgina
25 d’aquesta guia trobareu orientacions per prepa-
rar aquests recursos aprofitant els retallables. Per
treballar-lo més a fons, consulteu la unitat 2 de l’a-
rea de Ciències socials del CD-ROM.

31 Introduïu una nova estructura comunicativa:
«Per on van? Van per...». Treballeu-la oralment i
després feu l’activitat i expliqueu el vocabulari
nou: aire, aeroport, terra, carretera, aigua, port.

32 Treballeu els verbs circular, rodar, volar i nave-
gar, relacionats amb els mitjans de transport.
Expliqueu-ne el significat i conjugueu-ne el pre-
sent d’indicatiu.

Tal com ja hem dit, el treball de festes i de la inter-
culturalitat ha de ser transversal a totes les àrees,
per això, al llibre Llengua i interculturalitat, es van
recopilant festes i tradicions d’arreu del món al final
de cada unitat, de manera que es puguin treballar
en la data adequada, tot i que és impossible que ai-
xò passi sempre, ja que moltes festes no tenen data
fixa. Al CD-ROM trobareu altres aspectes i condi-
cionants interculturals que es van treballant des de
diferents punts de vista. 

PÀG. 43-44

PÀG. 42
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Les festes de Tots Sants i la castanyada són festes i
tradicions que habitualment se celebren a tots els
centres educatius i, per tant, són properes a tot l’a-
lumnat. El tema de la mort és un exponent cultural
molt important i que convé aprofitar per treballar les
semblances i les diferències culturals.

El Ramadà, el novè mes del calendari musulmà, és
el mes del dejuni, una tradició religiosa i cultural
musulmana que segueix una part important de l’a-
lumnat. Demaneu que us l’expliquin i intenteu co-
nèixer-lo i relacionar-lo amb altres costums simi-
lars.

També es pot fer una comparació entre el calenda-
ri musulmà i el gregorià i explicar que el calendari
gregorià té 365 dies perquè es basa en els cicles
solars, i que el musulmà en té 354 perquè es basa
en els cicles lunars, per això el Ramadà comença
cada any 11 dies abans. El dia 10 de febrer del
2005 és el 1r de muharram, primer dia de l’any
1426 del calendari musulmà, el calendari de l’hè-
gira.

ESQUEMES DE DIÀLEG

1 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta del nom.

–Resposta del nom i pregunta del nom de l’altre.

–Resposta del nom i pregunta del nom de l’es-
cola o l’institut.

–Resposta del nom de l’escola i pregunta del
nom de l’escola de l’altre.

–Resposta del nom de l’escola i pregunta de l’a-
dreça de l’institut o l’escola.

–Resposta de l’adreça i pregunta de la de l’altre.

–Resposta de l’adreça i comiat.

–Comiat.

2 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta del nom.

–Resposta del nom i pregunta del nom de l’al-
tre.

–Resposta del nom i pregunta d’on és.

–Resposta d’on és i pregunta d’ón és l’altre.

–Resposta d’on és i pregunta amb quin mitjà de
transport ha vingut des del seu país.

–Resposta del mitjà de transport i pregunta del
de l’altre.

–Resposta del mitjà de transport i pregunta
quants dies va tardar a arribar aquí des del seu
país.

–Resposta dels dies que va tardar a arribar i ma-
teixa pregunta per a l’altre.

–Resposta dels dies que va tardar i pregunta
quant fa que viu aquí.

–Resposta del temps que fa que viu aquí i ma-
teixa pregunta per a l’altre.

–Resposta del temps que fa que viu aquí i pre-
gunta de l’adreça.

–Resposta de l’adreça i pregunta de l’adreça de
l’altre.

–Resposta de l’adreça i comiat.

–Comiat.
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Com ens vestim?
INTRODUCCIÓ

Aquesta unitat, com les anteriors, convé que la treballeu oralment de manera exhaustiva, i per es-
crit de manera molt repetitiva, per assegurar-vos que l’alumnat ha entès i ha adquirit de forma sig-
nificativa tots els nous aprenentatges. Recordeu que les tres primeres unitats van estretament lli-
gades amb l’aprenentatge de la lectoescriptura, i que són bàsiques per fer un aprenentatge
significatiu del codi escrit.

La roba, el temps i el clima són temes que estan molt relacionats entre ells i alhora tenen fortes
connotacions culturals, per això es treballen de manera conjunta en totes les àrees d’aprenentatge
del llibre i del CD-ROM. Aquest és un tema molt agraït i, pel que fa al lèxic de la roba, és força sen-
zill i fàcil de relacionar amb el nostre clima i amb el clima dels països d’origen de l’alumnat. Treba-
lleu aquest tema en relació amb el concepte de temps, tenint en compte que, tal com ja hem ex-
plicat, l’estructura temporal varia molt, des de la distribució horària, les setmanes, les estacions,
els anys, etc., segons el país, la religió i la cultura. Per aquest motiu, és important que aneu treba-
llant sovint aquests conceptes, fins que hagin assumit aquesta nova concepció del temps de for-
ma satisfactòria.

La unitat 3 ens permet tornar a repassar els colors, les parts del cos, els països d’origen, els nom-
bres, les operacions bàsiques i els seus símbols matemàtics. És important vincular els noms de les
peces de roba amb els noms de les parts del cos, ja que tenen una relació molt directa. Al mateix
temps, la roba es relaciona amb el clima, amb l’estació de l’any, amb el moment del dia, amb el
país, de manera que es treballa conjuntament en totes les àrees d’aprenentatge.

A més, el tema de la roba també dóna peu a tre-
ballar verbs que hi estan relacionats, i a presen-
tar noves estructures, de manera que no només
enriquim el vocabulari, sinó també l’expressió
general.

Tingueu en compte que segurament una part de
l’alumnat encara està treballant la lectoescriptu-
ra, però podeu organitzar un treball conjunt en-
tre tots, si més no pel que fa al vocabulari, que
tots estan adquirint, encara que a nivells dife-
rents i amb un pes diferent de l’escriptura en
cada cas.

En aquesta unitat no treballem específicament
unes festes determinades, sinó vestits típics o
de festa que es porten en diversos països i que
tenen molta relació amb el concepte que tenim
de les festes des de cada cultura. També podeu
aprofitar per explicar que, segons la distribució
temporal, hi ha països on la majoria de festes
són mòbils i d’altres en què això no passa. Po-
deu explicar que, al nostre país, hi ha festes mò-
bils i fixes, segons si es regeixen per les llunes o
pel calendari solar.
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Llengua

§ Lèxic bàsic: la roba.

§ Els verbs: conjugacions, temps i persones.

§ Alguns verbs pronominals: vestir-se, 
despullar-se, cordar-se...

§ Els verbs: passat perifràstic d’indicatiu 
i perfet d’indicatiu.

§ Verbs relacionats amb la roba: rentar, 
planxar, estendre...

§ Els demostratius.

§ Discriminació fonètica de sons vocàlics 
i consonàntics.

§ Les grafies g/j i g/gu.

§ Les hores i les parts del dia.

§ Roba d’arreu del món.

¡¡
¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el nom de les peces de roba d’ús més freqüent.
2. Diferenciar les tres conjugacions verbals.
3. Diferenciar i utilitzar el passat perifràstic d’indicatiu i el perfet d’indicatiu.
4. Diferenciar el temps i les persones verbals.
5. Utilitzar els demostratius.
6. Discriminar alguns sons consonàntics.
7. Saber dir les hores.
8. Entendre problemes matemàtics senzills.
9. Resoldre operacions mentalment.

10. Conèixer el llenguatge específic dels elements que constitueixen 
el temps atmosfèric.

11. Conèixer el calendari.
12. Conèixer el llenguatge específic dels elements que intervenen en el clima.
13. Identificar els elements que constitueixen el clima.
14. Entendre la relació entre el vestit, el clima i la cultura.
15. Conèixer algunes festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: mesura del temps.
§ Comprensió de problemes.
§ Càlcul mental.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic: el temps atmosfèric,
sol, calor, pluja, neu...

§ La previsió meteorològica.

§ El clima i la manera de vestir.

Ciències socials

§ Llenguatge específic: el clima.

§ Els cims més alts.

§ Els fusos horaris.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Totes les imatges són un bon recurs per a l’expressió
oral i escrita. En aquest cas podeu descriure les pe-
ces de roba que es veuen en la fotografia gran, i pre-
guntar si s’identifiquen amb la manera de vestir de
les persones que es veuen en les fotografies de la
part inferior de la pàgina. Quan hàgiu treballat una
mica el vocabulari de la unitat, podeu tornar enrere
per fer una altra vegada la descripció d’aquestes
imatges d’una manera més acurada i amb el voca-
bulari adequat.

1 Abans de fer aquesta activitat, aneu explicant
oralment el lèxic a partir de la roba que porteu
posada. Al mateix temps, repasseu els colors i
els noms de les parts del cos. 

Després, feu l’activitat i observeu escrits els
noms que heu dit oralment. En posar-hi els arti-
cles, treballeu el gènere i el nombre, i afegiu-hi
el color per fer la concordança entre nom i ad-
jectiu. Escriviu a la pissarra cada nom amb
l’adjectiu del color adequat i demaneu-los que
ho copiïn.

2 Consulteu la pàgina 25 d’aquesta guia didàctica
per treure el màxim rendiment al treball amb els
retallables.

Recordeu la importància del treball sistemàtic dels
verbs. Consulteu la pàgina 23 d’aquesta guia. Al fi-
nal del llibre trobareu un annex amb la conjugació
dels verbs regulars i alguns d’irregulars. Consulteu-
la i treballeu-la d’acord amb les possibilitats con-
cretes de cada alumne.

5 L’alumnat que té un nivell baix de competència
lingüística, només podrà fer aquesta activitat
oralment. Si voleu que escriguin les oracions, les
haureu d’escriure a la pissarra perquè les pu-
guin copiar.

PÀG. 48

PÀG. 47

PÀG. 46

PÀG. 45 6 Segons el nivell de competència lingüística de
l’alumnat, valoreu la conveniència d’explicar els
dos temps verbals junts o per separat. Només
podrà fer aquesta activitat l’alumnat que tingui
un nivell de competència lingüística força ac-
ceptable, per això s’ha classificat com a nivell
alt. Insistiu especialment en la distinció d’a-
quests dos passats amb l’alumnat castellanopar-
lant, ja que confonen el passat perifràstic amb
un present immediat que s’utilitza en espanyol i
que té una estructura molt semblant.

En aquest moment podeu tornar enrere i treballar
oralment les fotografies de la pàgina 45. Podeu fer
preguntes com ara les següents: 

• Quina roba hi ha estesa? De quin color és?

• D’on són les persones de les fotografies? Com
van vestides? De quin color és la roba que por-
ten?

• Com va vestida la gent al teu país? La gent gran
va vestida igual que vosaltres?

També podeu tornar a la pàgina 9 de la unitat 1 i
fer el mateix tipus de preguntes per comentar oral-
ment les fotografies.

És important treballar els verbs pronominals des del
principi perquè són d’ús freqüent, però només con-
vé fer-ho per escrit amb l’alumnat que tingui un ni-
vell acceptable de competència lingüística. Amb la
resta, treballeu-los només oralment i, si no ho
creieu convenient, no feu la reflexió teòrica, no cal
que digueu que es diuen pronominals, simplement
feu-los servir perquè s’hi familiaritzin.

7 Responeu les preguntes sobre el contingut de la
maleta i després, podeu fer el joc de les parau-
les encadenades. Exemple:

– A dins de la maleta hi ha una camisa...

– A dins de la maleta hi ha una camisa i dos
pantalons...

8 Un cop escrits els verbs (copiats o no de la pis-
sarra, segons el nivell), feu oracions orals.

Expliqueu que els verbs vestir-se i despullar-se
fan referència a tota la roba, i que si parlem d’u-
na peça de roba concreta, hem de fer servir els

PÀG. 49
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verbs posar-se o treure’s. Practiqueu l’ús dels
verbs vestir-se i despullar-se, ja que són dos
conceptes difícils.

9 Un cop hàgiu ordenat les oracions (a la pissarra
entre tots o a la llibreta individualment, segons el
nivell), podeu fer preguntes:

• Com són els mitjons?

• Què em vaig posar ahir?

• Quan em poso les sandàlies?

• De quin color són els calçotets del meu ger-
mà?

Expliqueu els demostratius fent mímica i poseu
exemples oralment perquè entenguin bé el concep-
te. Podeu fer-los interactuar demanant-los objectes
de la classe, per exemple: 

– Dóna’m aquell estoig de l’última taula, el de co-
lor...

– Agafa aquesta llibreta blava que hi ha al meu
costat.

Els nois i noies poder donar ordres semblants als
seus companys i companyes. És important que fa-
cin realment les accions que se’ls demanen, per-
què interioritzin més el significat.

10-11 Els alumnes que estiguin fent el procés de
lectoescriptura no seran capaços de fer aques-
tes activitats per escrit i hauran de copiar les
respostes de la pissarra.

12 Amplieu el vocabulari dels verbs relacionats
amb les accions que fem amb la roba. Repasseu
els verbs que ja coneixen, com ara vestir-se i
despullar-se, que ja heu explicat anteriorment, o
comenteu també l’ús dels verbs calçar-se i des-
calçar-se, que s’apliquen només a les sabates.

15 Podeu aprofitar aquesta activitat per treballar la
segmentació. Demaneu-los que comptin síl·la-
bes i les separin. Per reforçar aquesta activitat
podeu utilitzar el lèxic treballat en les tres prime-
res unitats.

També podeu aprofitar aquestes paraules per
treballar la memòria visual.

Consulteu www.edu365. Activitats joc clic. «Què
ens posem?»

PÀG. 51

PÀG. 50

16 Treballeu oralment aquesta imatge, tal com
s’explica a la pàgina 19 d’aquesta guia didàcti-
ca. Podeu fer preguntes com ara les següents: 

• La noia musulmana, porta un mocador o una
gorra?

• L’home de la barba, porta ulleres o arracades?

• Com va vestida, la nena petita?

• Què porta dins de la motxilla, el noi de la bu-
fanda groga?

• Quina època de l’any és? Per què?

• On creus que va cada persona?

Memòria visual
Per treballar la memòria visual com s’explica a la
pàgina 23 d’aquesta guia, podeu fer servir les pa-
raules següents:

• Una síl·laba: guants, gris, groc, verd, blau...
• Dues síl·labes: jersei, gorra, brusa, mitjons,

abric...
• Tres síl·labes: camisa, pantalons, pijama, calço-

tets, gel·laba...
• Quatre síl·labes: sostenidors, caçadora, sandà-

lies...
• Cinc síl·labes: americana, Oceania, ucraïnesa...
Separeu les síl·labes de les paraules conjuntament
amb tota la classe, per poder fer la classificació en-
tre tots.

17 Com en l’activitat anterior, treballeu la imatge
fent preguntes i ajudeu-los a trobar el vocabulari
que no coneguin. Podeu preguntar, per exem-
ple:

• Quantes persones hi ha a la imatge?

• El noi de l’esquerra, porta sabates o sabatilles?
Quina roba porta?

• Com va vestida la persona que surt de la dut-
xa? Com es diu aquesta peça de roba?

• De quin color és la bata que porta l’avi?

• Com va vestida la nena que hi ha a la dreta?

• On està assegut el nen petit? Quina roba por-
ta?

• Quina hora del dia és? Per què?

• De quin color és la bata de la dona?

• Quins mobles hi ha? (Expliqueu el mobiliari
que no s’ha treballat amb el lèxic de la classe,
i que es treballarà en la unitat següent.)

PÀG. 52
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18 Repasseu sistemàticament els temps verbals

treballats, oralment i per escrit, aplicats als nous
verbs relacionats amb les accions que fem per
tenir cura de la roba. Demaneu a l’alumnat que
faci oracions orals i escrites d’acord amb el seu
nivell de competència lingüística.

19 L’objectiu d’aquesta activitat no és treballar els
esports, sinó la roba que s’utilitza en diverses si-
tuacions. Digueu el nom de les peces de roba
que fem servir per fer esport: mallot, xandall,
banyador, anorac, etc.

Per introduir l’ortografia de la g i la j, demaneu a l’a-
lumnat que busqui paraules que conegui amb
aquestes lletres, és a dir, paraules que formin part
del lèxic de les tres primeres unitats. A la pissarra,
classifiqueu-les per sons i, entre tots, intenteu de-
duir-ne les normes ortogràfiques. Segons la partici-
pació i la comprensió que observeu, expliqueu-les
o ajudeu-los en la deducció.

Podeu fer servir algunes d’aquestes paraules amb g
i j per repassar la segmentació en síl·labes, i co-
mençar a introduir la distinció entre les síl·labes tò-
niques i les àtones. Aneu repassant i ampliant so-
vint el tema de les síl·labes. Tingueu en compte
que l’accent és diferent en moltes llengües i, per
tant, no és fàcil per a aquest alumnat saber quina
és la síl·laba tònica de cada paraula.

20 Discriminació fonètica. Dicteu aquestes parau-
les perquè completin les taules del llibre.

• /g/-/“/: juliol, goma, guix, juny, joc, galta, gor-
ra, gimnàs.

• /b/-/p/: barret, pijama, bolígraf, esborrador, bi-
cicleta, porta, bota, patinet.

21 Consulteu la pàgina 22 d’aquesta guia per fer
un dictat preparat d’aquest tex. Aprofiteu-lo tam-
bé per repassar l’ortografia de la g.

Llegiu el text en veu alta i expliqueu les paraules
que no coneguin. Comenteu alguns tipus de ro-
ba dels quals no heu parlat fins ara, com ara la
roba de treball, observeu com va vestida la cui-
nera de la fotografia. Pregunteu a l’alumnat com
van vestides les persones de la fotografia i on
creuen que són i què creuen que fan (van ves-
tits per dormir, per fer esport, per passejar, etc.).

PÀG. 54

PÀG. 53

22 Tingueu en compte que parlar de la manera de
vestir en relació a les diferents cultures és un te-
ma molt proper a l’alumnat i que, per tant, po-
deu provocar fàcilment moltes situacions partici-
patives. 

Demaneu a l’alumnat que porti fotografies del
seu país on es vegin vestits tradicionals, i treba-
lleu l’aspecte afectiu que comporten les arrels
culturals.

Feu també la descripció de les fotografies, pre-
gunteu en quin país creuen que està feta cada
una i si ells s’identifiquen amb alguna. Parleu de
la utilitat de la roba, de la que ens posem cada
dia i de la que ens posem només en dies excep-
cionals. Les fotografies es poden identificar amb
els llocs següents: 

1. Qualsevol país occidental.

2. Marroc.

3. Senegal.

4. Romania.

5. Turquia.

6. L’Índia.

7. Catalunya.

8. Tailàndia.

23 L’estructuració del temps és molt diferent a ca-
da cultura i, per tant, és un tema que s’ha de
treballar amb molt d’èmfasi. En la majoria de
llengües, com en castellà i en àrab, per expres-
sar les hores fins a dos quarts s’utilitza la fórmu-
la d’addició, i per expressar les hores des de dos
quarts a l’hora en punt, s’utilitza la fórmula
«menys». Per això, en la unitat 3 de l’àrea de
matemàtiques del CD-ROM proposem moltes
activitats per treballar les hores.

Tingueu en compte la zona geogràfica on viviu,
ja que l’hora no s’expressa de la mateixa manera
en totes les variants dialectals.

Si podeu, feu servir un rellotge gros per explicar
les hores movent les busques. Així les apren-
dran de manera pràctica i manipulativa.

Recomanem que poseu com a fons de pantalla
dels ordinadors d’aula el rellotge català
(scrwin_rellotge_catala_v02.exe).

PÀG. 56

PÀG. 55
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24 Tingueu en compte que la distribució dels àpats
no és universal i que, per tant, convé que treba-
lleu a fons la relació entre les hores, els àpats i
les parts del dia.

Per treballar la relació entre el vestir, el temps, el
clima i la cultura podeu consultar la unitat 3 de les
àrees de Ciències de la naturalesa i Ciències socials
del CD-ROM.

27 Parleu una altra vegada de la manera de vestir.
Pregunteu d’on són les persones de les fotogra-
fies i si la roba que porten té algun nom en espe-
cial (sari, gel·laba, granota, etc.). Responeu oral-
ment les preguntes i, amb els alumnes que
tinguin prou nivell, treballeu-les també per es-
crit.

ESQUEMES DE DIÀLEG

1 –Salutació.

–Salutació i pregunta quina hora és.

–Resposta de l’hora i pregunta a quina hora co-
mença les classes.

–Resposta de l’hora i quina hora és al seu país.

–Resposta de l’hora al seu país i pregunta de 
l’hora al país de l’altre.

–Resposta de l’hora i comiat.

–Comiat.

2 –Salutació.

–Salutació i pregunta quina roba porta.

–Resposta de la roba i pregunta quina roba por-
ta l’altre.

–Resposta de la roba i pregunta com es vesteix
al seu país.

–Resposta de la roba del seu país i mateixa pre-
gunta.

–Resposta de la roba del seu país i pregunta el
clima del seu país.

–Resposta i pregunta quin clima li agrada més.

–Resposta i pregunta.

–Resposta i comiat.

–Comiat.

PÀG. 58

PÀG. 57 3 –Salutació.

–Salutació.

–Pregunta com anava vestit/da diumenge.

–Resposta i pregunta com va vestit/da per casa.

–Resposta i pregunta quins colors li agraden
més.

–Resposta i pregunta quins li agraden més a l’al-
tre.

–Resposta i pregunta qui renta i planxa la roba a
casa seva.

–Resposta i mateixa pregunta per a l’altre.

–Resposta i comiat.

–Comiat.
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On vivim?
INTRODUCCIÓ

Si es treballa aquest material anualment, la unitat 4 segurament es farà a finals del primer trimes-
tre del curs i l’últim mes de l’any. Per això està dissenyada de manera que, a més de treballar el
nou lèxic i les noves estructures, es pugui repassar el que s’ha fet en les tres unitats anteriors. Per
aquest motiu també s’hi treballen les festes nadalenques.

L’habitatge, el tema central d’aquesta unitat, és fonamental en la nostra vida, i va estretament lligat
al clima, al país, a la manera de viure, a la cultura, etc. Al llarg de la unitat, veureu diversos tipus
de cases, que us permetran parlar de les semblances i les diferències que hi ha entre les cases on
vivíem abans i les cases on vivim ara. També podreu parlar dels habitatges tradicionals, tant del
nostre país com d’altres països del món, i de les diferències entre els edificis de la costa, de la
muntanya, de l’interior, de les zones rurals, de les zones urbanes, etc. A través dels habitatges di-
ferents aprendreu a conèixer les diverses cultures del món des d’un altre punt de vista.

Trobareu textos i fotografies relacionats amb la forma de les cases, amb el procés de construcció,
amb els materials, amb les parts que les formen (tant vistes des de dins com des de fora), amb els
mobles i els objectes que hi ha a cada habitació, etc.

En relació amb les matemàtiques, les cases i els edificis permeten treballar les mesures de longi-
tud i de superfície. A més, els aliments ens permeten treballar les mesures de massa i de capaci-
tat.

El menjar i la cuina, que es treballa en l’àrea de Ciències de la naturalesa, també estan estreta-
ment relacionats amb l’habitatge, ja que és una
de les principals tasques que fem a casa nostra.
Alhora, el menjar té un component tradicional i
cultural molt important i heu de tenir en compte
que és una de les coses que aquest alumnat
troba més a faltar del seu país. Podeu recuperar
el tema del clima i treballar la influència que té
en la vida i en la manera d’alimentar-nos. 

També podeu fer referència a l’evolució que va
fent l’alimentació a tot arreu, gràcies al contacte
entre cultures. Per exemple la incorporació de
patates i tomàquet a la nostra cuina després del
descobriment d’Amèrica o la importació d’arròs,
fa sis segles, a través dels àrabs, etc.

Finalment, podeu relacionar la gastronomia
amb les festes nadalenques, ja que els àpats
són una part important de les festes. Convé que
expliqueu, en la mesura del possible, en què
consisteix el Nadal i tot el que l’envolta, ja que
aquestes festes són molt presents en la societat,
i potser els alumnes que provenen de religions
no cristianes no entenen el significat de tot el
que veuen al seu voltant.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic: parts de la casa, mobles, 
complement i procés de construcció.

§ Habitatges arreu del món.

§ Elements del bany i de la cuina.

§ Verbs: el futur.

§ Alguns verbs pronominals: rentar-se, 
dutxar-se, pentinar-se, etc.

§ La formació del plural.

§ Les feines de casa.

§ Discriminació fonètica d’alguns sons 
consonàntics.

§ Els quantitatius indefinits.

§ Alguns menjars del món.

§ Les festes nadalenques. 
La Diada de Mallorca.

¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Saber quines són les parts d’una casa.
2. Conèixer alguns edificis peculiars del lloc on viuen.
3. Saber el lèxic bàsic de les diferents dependències i estris de la casa.
4. Utilitzar l’estructura «casa nostra», «casa teva», etc
5. Identificar diferents habitatges d’arreu del món.
6. Aprendre a conjugar el futur.
7. Saber fer la concordança entre subjecte i verb.
8. Discriminar alguns sons consonàntics.
9. Conèixer el llenguatge específic de les mesures i les magnituds.

10. Entendre enigmes i problemes.
11. Reconèixer figures geomètriques.
12. Saber el llenguatge específic dels aliments d’ús més freqüent.
13. Conèixer diferents maneres de viure i d’alimentar-se.
14. Conèixer festes i tradicions nadalenques.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: mesures i magnituds
(longitud, capacitat, massa, temps, 
superfície).

§ Comprensió de problemes.

§ Perímetre i àrea de figures geomètriques

§ La circumferència i el cercle.

§ Els angles.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic: els aliments i els 
mercats.

Ciències socials

§ Llenguatge específic: habitatge i alimentació
arreu del món.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1 Aneu dient com es diuen les diferents parts de la
casa que es veuen en la imatge perquè l’alumnat
els pugui identificar. Assenyaleu els elements de
l’aula que coincideixin amb els elements de la ca-
sa (porta, finestra, paret, per exemple). Repasseu
els colors i digueu que pintin, per exemple, la teu-
lada de color vermell, les parets de color groc, el
balcó de color marró, la porta del garatge de color
verd, etc. 

Un cop tingueu la casa pintada, digueu entre tots
oracions on surtin les diferents parts de la casa i
els colors.

3 Consulteu les instruccions per treballar imatges i
làmines que trobareu a la pàgina 21 d’aquesta
guia didàctica. Si teniu algun edifici en contruc-
ció a prop de l’escola, us hi podeu acostar per
veure quins elements del dibuix hi reconeixeu.

4 Com que aquesta activitat correspon a un nivell
elevat, podeu fer una petita explicació de qui era
Gaudí i la seva obra. Amb les explicacions i la
lectura, podeu preparar un petit qüestionari per-
què respongui l’alumnat oralment i per escrit.
També podeu fer comparacions amb altres artis-
tes, especialment arquitectes, coneguts i rela-
cionar-los amb l’àrea de Ciències socials.

Si l’alumnat té un nivell de competència lingüística
prou elevat, podeu utilitzar aquestes activitats per
fer una activitat escrita de comparació de tots els ti-
pus de cases que es presenten.

Si no té un nivell prou elevat, treballeu oralment la
descripció oral i pregunteu-los si les cases tradicio-
nals del seu país s’assemblen a alguna d’aquestes.

Llegiu els textos en veu alta i expliqueu tot el que no
entenguin. Les fotografies de cada tipus de casa us
ajudaran molt a explicar-les.

Treballeu les preguntes oralment o per escrit, se-
gons el nivell que tingui el grup classe i, per corre-
gir-les, escriviu les respostes a la pissarra.

PÀG. 63-64

PÀG. 62

PÀG. 60 En la mateixa unitat 4 de l’àrea de Ciències socials,
al CD-ROM, trobareu informació sobre les cases
tradicionals de Catalunya, el País Valencià i les illes
Balears. Aprofiteu per posar en relació les cases
que s’hi descriueun amb les que veieu en aquestes
pàgines. 

9 Abans de fer aquesta activita treballeu els noms
dels mobles i els objectes de la llar. Podeu por-
tar a l’aula diversos recursos fàcils d’aconseguir,
com ara catàlegs, revistes, fotografies, etc.

A partir del dibuix d’aques pis, ensenyeu el nom
de cada moble i l’habitació on s’acostuma a po-
sar. També podeu treballar els materials de què
estan fets (fusta, plàstic, metall, vidre i teixit).

Podeu aprofitar per fer activitats de relacionar i
classificar a la pissarra. Per exemple: 

• Relacioneu les columnes per formar oracions:

• cuina • • una nevera
A la • menjador • • un wàter

• dormitori • • tres portes
Al • entrada • hi ha • un llit de matrimoni

• sala • • una taula i cadires
A l’ • bany • • una butaca

• passadís • • un penjador

• Classifiqueu els mobles de la imatge segons si
són: mobles de fusta, mobles de plàstic o mo-
bles de metall.

10 Llegiu aquestes definicions perquè l’alumnat
numeri els diversos elements de la il·lustració:

1. És de vidre i serveix per mirar-te.

2. És molt tou, el fem servir cada nit i hi repen-
gem el cap.

3. És tou i serveix per dormir.

4. És metàl·lic i, quan fa fred, l’encenem.

5. És de fusta o de plàstic i serveix per tapar la
claror.

6. És de molts colors i serveix per decorar les pa-
rets.

7. Serveix per posar un llum petit i el desperta-
dor.

8. Serveix per escoltar música.

PÀG. 66
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9. Serveix per estudiar.

10. Serveix per trucar.

11. Serveix perquè entri l’aire.

12. Protegeix els peus del fred de terra.

Recordeu que podeu utilitzar el lèxic d’aquesta uni-
tat per treballar la memòria visual, per comptar i se-
parar síl·labes, per classificar paraules per la llarga-
da i pel nombre de síl·labes, per buscar paraules
que comencin o acabin igual, etc.

Podeu fer el joc de les paraules encadenades, per
exemple:

– Dins del calaix de sota el llit hi ha un parell de sa-
bates...

– Dins del calaix de sota el llit hi ha un parell de sa-
bates i una bossa...

11 Recordeu que també trobareu els retallables al
CD-ROM, i que us serviran per posar en pràctica
altres recursos, especialment lúdics, tal com
s’explica a partir de la pàgina 25 d’aquesta guia
didàctica.

12 Treballeu oralment tots els elements que es ve-
gin en les imatges. Com que esmentar-los tots
seria treballar una gran quantitat de vocabulari,
parleu només dels elements més importants de
cada habitació, i aneu introduint a poc a poc els
altres elements, per exemple, els decoratius. 

També podeu dividir la classe en quatre grups i
demanar a cada grup que faci una descripció
d’un dels quatre dibuixos. Després exposaran la
descripció davant dels companys i les compa-
nyes, i aniran assenyalan cada objecte o cada
moble que esmentin. Segurament tindran difi-
cultats per fer les descripcions, per tant, els po-
deu ajudar i proporcionar-los el vocabulari que
no coneixen i que necessiten.

Quan corregiu les descripcions, tingueu en
compte el nivell de competència lingüística de
cada alumne i les combinacions que heu fet en
formar els grups.

Finalment, escolliu dos o tres alumnes perquè
parlin de casa seva i expliquin com són les habi-
tacions. Ajudeu-los fent preguntes: quantes n’hi
ha?, són grans o petites?, tenen finestres?, quins
mobles hi ha?, hi ha alguna cosa penjada a les
parets?, etc. 

PÀG. 67

15 Treballeu oralment el nom dels estris de cuina
que veieu en la imatge. Pregunteu què estan
fent els personatges i quins objectes tenen a les
mans.

Després, proposem que feu exercicis de comu-
nicació. Exemples:

1. Imagina’t que ets el senyor que està cuinant i
explica la recepta que estàs fent.

2. Imagina’t que ets la nena que va carregada
de plats i coberts i explica què fas i què pen-
ses.

Expliqueu el futur només si han assumit els altres
temps verbals, de manera que el puguin compren-
dre. Relacioneu tots els verbs amb la concordança i
poseu exemples d’oracions en què el subjecte i el
verb no concordin, perquè vegin que no tenen sen-
tit. Recordeu la concordança entre l’article i el nom,
i entre el nom i l’adjectiu, que en aquell cas era en
gènere i nombre. 

El fet de relacionar els dos tipus de concordança
els ajudarà a tenir una visió de la llengua com un
conjunt format per elements que tenen relació en-
tre ells i que tenen una lògica que s’aplica a tots,
llevat d’algunes excepcions que encara és d’hora
perquè coneguin.

17 En aquesta activita, l’únic que ha de fer l’alum-
nat és adonar-se de quins subjectes concorden
amb cada verb per relacionar-los.

Per complementar aquesta activitat, podeu fer-
ne una altra que també consisteixi a relacionar
columnes per formar oracions, però d’un nivell
una mica més elevat que aquestes, en què no
només cal tenir en compte la concordança, sinó
també el significat.

Per exemple, podeu proposar les columnes se-
güents perquè les relacionin i escriguin les ora-
cions que es formin:

• dormiré • la primera del sofà.

Avui • has fet caca • a les sis del matí.

Demà • ens vam llevar • al wàter.

Ahir • es va aixecar • al sofà.

• dormo • a casa de la Randa.

PÀG. 69

PÀG. 68
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21 Després de fer els plurals i la classificació, feu

que l’alumnat observi les semblances de les ter-
minacions del singular per tal de poder-ne de-
duir unes normes, per exemple: Tots els singu-
lars acabats en a fan el plural en -es.

Segons les dificultats que tinguin per escriure
els plurals primer, i per deduir la nosrma des-
prés, els podeu ajudar escrivint les paraules a la
pissarra i explicant directament la norma po-
sant-ne altres exemples de paraules que cone-
guin.

22 Demaneu que diguin o escriguin oracions fent
servir verbs conjugats en futur, especialment els
verbs que es proposen en aquesta pàgina i en la
pàgina anterior, combinats amb els noms de
mobles o coses de la llar. Escriviu a la pissarra
totes les oracions que proposin i corregiu-les.

23 Podeu utilitzar la imatge d’aquesta activitat per
fer preguntes, feu atenció als estereotips, ja que
per als alumnes d’alguns països serà estrany
veureu un home parant taula. Podeu fer pregun-
tes com ara les següents:

• D’on et sembla que és? 

• Quants anys creus que té? 

• Què fa?

• Què posa a la taula?

• Com va vestit? 

25 Recordeu que totes les paraules que proposeu
per a la discriminació fonètica han de ser signifi-
catives i, per tant, les heu d’haver treballat prè-
viament. En aquestes quatre taules, podeu dic-
tar les paraules següents:

• /p/-/b/: pota, barca, bota, globus, peu, caput-
xa, lavabo, bata.

• /‘/-/“/: genoll, joc, xut, xemeneia, jaqueta,
menjar, dibuix, gerro.

• /d/-/r/: edifici, dormitori, ràdio, rentadora,
menjador, verda, paret, professora.

• /ɾ/-/r/: parada, carro, ràdio, cartera, ulleres,
roba, americana, anorac.

Treballeu les taules tal com es proposa en les
pàgines 21 i 22 d’aquesta guia didàctica.

PÀG. 71

PÀG. 70

26 Llegiu les paraules d’aquesta llista de forma cla-
ra i pausada. Podeu aprofitar-les per fer activi-
tats de segmentació i per comptar-ne les síl·la-
bes. Insistiu en la posició de la síl·laba tònica.

Aquesta activitat consisteix bàsicament a treba-
llar la discriminació fonètica, però en comptes
de fer-ho completant una taula, farem una clas-
sificació més informal. Com que normalment
treballem la discriminació fonètica sense que l’a-
lumnat vegi la paraula escrita, demaneu-los que
tanquin el llibre i feu les dues columnes a la pis-
sarra. Aneu posant cada paraula en la columna
que us diguin, i també podeu fer una altra co-
lumna per a paraules dubtoses. Després feu una
repassada general, per veure si volen canviar de
columna alguna paraula i per colocar totes les
paraules de la llista de dubtoses.

Finalment, corregiu l’activitat.

27 Aprofitar les imatges per treballar les tasques de
la llar. Aquesta és una activitat adequada per
trencar estereotips i rols socials. La coeducació
ha de formar part del nostre sistema educatiu,
encara que a una part de l’alumnat li costi assu-
mir-ho, ja que al món encara hi ha cultures que
tenen una visió masculina del món i en les quals
els homes i les dones tenen papers molt diferen-
ciats. Feu notar que en les il·lustracions tothom,
tant els homes com les dones, els nens i les ne-
nes, fa feina.

Treballeu oralment els verbs que teniu escrits a
les imatges, i conjugueu-los en els temps que
heu estudiat. Després, responeu oralment les
preguntes fent servir aquests verbs i construïu
oracions fent-los sevir combinats amb tot el vo-
cabulari de la casa que esteu estudiant en
aquesta unitat. Recordeu que heu de tenir molt
en compte el nivell de l’alumnat a l’hora de valo-
rar les oracions que formin.

29 Aquesta activitat de creació segurament serà
molt difícil per a la majoria de l’alumnat. Si con-
sidereu que no tenen prou nivell per acabar el
text per escrit, demaneu-los que s’inventin entre
tots un final de la història i després l’escriviu en-
tre tots a la pissarra perquè el copiïn.

PÀG. 73

PÀG. 72
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32 Les paraules que podeu trobar en aquesta sopa

de lletre són: menjador, garatge, pis, teulada,
escala, xemeneia, bany, habitació, cuina i balcó.

33 Aquesta activitat serveix per introduir els situa-
cionals: dins, fora, sobre/damunt, sota. Primer,
expliqueu-los utilitzant objectes de l’aula. També
podeu fer un petit joc fent que posin les mans
sobre i sota de la taula ràpidament. De tant en
tant, canvieu l’ordre per veure si s’equivoquen.
Podeu fer jocs semblants també amb dins i fora.

37 Abans de memoritzar el poema, feu un treball
de comprensió lectora, i pinteu el dibuix amb els
colors que diuen els versos. 

Segons el nivell de l’alumnat, feu que memorit-
zin tot el poema o només una part. Tingueu en
compte que treballar la memòria és important i
bàsic per adquirir una nova llengua.

38 Podeu consultar. www.edu 365.com/eso/acolli-
da/index.htm# a «Miniunitats didàctiques: A les
vuit del matí em llevo». 

Abans d’ordenar cronològicament aquestes vi-
nyetes, feu-ne una descripció oral, digueu què
està fent aquest noi en cadascuna, digueu a qui-
na hora del dia fa cada cosa i, finalment, nume-
reu-les.

40 Amb aquesta activitat i la 41, de la pàgina se-
güent, treballem alhora el vocabulari de les frui-
tes i el singular i el plural.

41 Aquesta activitat és com la de la pàgina ante-
rior, però amb el procés invers.

42 Analitzeu el vocabulari de les accions que fem a
la cuina. En l’àrea de Ciències de la naturalesa
trobareu receptes de cuina i activitats per adqui-
rir aquest vocabulari de manera ràpida i diverti-
da. Si teniu algun espai on cuinar al centre esco-
lar, podeu aprofitar per preparar alguna recepta
senzilla i anar explicant tots els verbs.

PÀG. 77

PÀG. 76

PÀG. 75

PÀG. 74

Treballeu el vocabulari que acabeu d’aprendre a la
pàgina anterior formant oracions, en un cas, a par-
tir dels dibuixos, i en l’altre combinant elements do-
nats. Escriviu a la pissarra totes les oracions per
corregir-les i comprovar-ne tant l’ortografia com la
concordança.

46 Observeu les fotografies d’aquests plats i deixeu
que tots els alumnes les comentin lliurement.
Pregunteu si el que hi ha en aquests plats s’as-
sembla al menjar del seu país. Hi ha plats d’aquí
(paella i seques amb botifarra) però també n’hi
ha d’altres països del món, des del cuscús mar-
roquí, fins als frijoles mexicans, passant per
plats xinesos com ara els rotllets de primavera, o
japonesos com ara el sushi.

Recordeu que a tot arreu del món hi ha menjars re-
lacionats amb les festes i tradicions.

Per introduir les festes nadalenques, expliqueu que
són festes fixes, i comenteu la diferència entre les
festes fixes i les festes mòbils.

Feu un calendari de les festes que celebrem durant
el període de vacances de Nadal, i expliqueu què
són els elements que teniu a les fotografies del lli-
bre: el tió, els Reis d’Orient, les neules i els torrons.

Llegiu tots els textos relacionats amb les festes que
se celebren en aquestes dates, i intercanvieu im-
pressions sobre el Nadal. Tot i que és una festa reli-
giosa que molts no comparteixen, és tan present al
carrer que tots tindran alguna cosa a dir-ne o a pre-
guntar-ne, si no l’entenen.

Recomanem que, si us és possible, visiteu alguna
fira nadalenca, i aprofiteu per explicar-los els ele-
ments que té el pessebre, la tradició de l’arbre, els
Reis d’Orient, etc.

Dins l’apartat d’Altres recursos del CD-ROM troba-
reu una plantilla pensada perquè cada trimestre es
completi amb les festes de tots els països que estan
representats a la classe. Com que ara és final de tri-
mestre, completeu-la amb totes les festes que heu
celebrat a l’aula o que algun noi o noia ha celebrat
a casa seva.

PÀG. 79-80

PÀG. 78
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La meva família
INTRODUCCIÓ

La unitat 5 és força especial perquè està temporalitzada per fer-la després de les vacances de Na-
dal i, per tant, és important repassar els continguts del primer trimestre, ja les vacances que duren
un parell de setmanes fan que desconnectin del procés d’aprenentatge i oblidin algunes coses.
Tot i que després de vacances hi ha un petit retrocés, no es pot comparar amb les primeres clas-
ses. Ara la majoria d’alumnat us entén i és capaç de contestar.

Aquest repàs que convé fer us ajudarà a incorporar l’alumnat nouvingut que arribi a principis
d’any, ja que tradicionalment aquesta és una època en què s’incorporen a l’aula alumnes nous,
que potser també hauran de fer la lectoescriptura i que contribueixen a fer que el grup classe en-
cara sigui més heterogeni. Heu de vigilar que la incorporació d’aquest nou alumnat no representi
una frenada en l’evolució de l’alumnat que ja teniu des de fa mesos. 

El tema de la família permet parlar de tot el que hem fet fins ara i, al mateix temps, introduir un
nou tema i un nou lèxic. També ens facilita parlar de coses i aspectes molt personals com són els
noms, les relacions familiars, els costums, els menjars, en definitiva, les arrels de cada persona.
Aquest tema ens ajuda a estrènyer els llaços afectius amb l’alumnat i, en conseqüència, motiva
l’aprenentatge.

En aquesta unitat es presenta el tema de la família, no només perquè aprenguin el vocabulari que
hi fa referència i siguin capaços d’anomenar els diversos parentius, sinó que es pretén donar una
visió molt àmplia de la família. Tingueu en compte que les famílies dels alumnes poden ser molt
variades, ja que en alguns països no existeix el
concepte de nucli familiar (pare, mare i fills), si-
nó que es considera la família de manera molt
àmplia, i dins d’aquest concepte s’inclouen avis,
tiets, cosins, en altres països està permesa la
poligàmia, etc. 

A més, en la nostra societat hi ha cada vegada
més varietat de famílies: famílies monoparen-
tals, famílies amb pares separats, famílies ho-
mosexuals, famílies formades per pares i mares
separats de parelles anteriors en què els fills
conviuen com si fossin germans però sense ser-
ho realment, etc. Aquesta varietat pot sorpren-
dre alguns alumnes, ja que en alguns països en-
cara no és possible el divorci, en altres
l’homosexualitat encara és un tema tabú, i no-
més es concep un tipus de família, que pot ser
més extensa o menys, però que té una estructu-
ra tradicional.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic: relacions familiars i de parentiu.

§ Els casaments.

§ Diferents models de família.

§ Alguns adjectius qualificatius: la descripció
desl estats d’ànim.

§ Alguns quantitatius.

§ Passat, present i futur

§ Alguns verbs pronominals: casar-se, 
divorciar-se, etc.

§ Discriminació fonètica de sons 
consonàntics.

§ La cuina al món.

§ La celebració de l’any nou en diferents 
cultures. La Diada del Poble de Menorca.

¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic de les relacions familiars i de parentiu.
2. Utilitzar els adjectius qualificatius.
3. Saber fer ús dels quantitatius i dels temporals.
4. Utilitzar les estructures «viure a», «viure amb».
5. Discriminar sons consonàntics.
6. Saber les mesures de temps.
7. Conèixer diferents tipus de monedes.
8. Resoldre mentalment operacions.
9. Entendre i resoldre problemes senzills.

10. Conèixer els hàbits alimentaris correctes.
11. Conèixer els diferents tipus d’alimentació arreu del món.
12. Conèixer diferents organismes europeus i internacionals.
13. Entendre la relació que hi ha entre els noms de les persones i el país 

d’origen, la família i la cultura.
14. Conèixer tradicions relacionades amb la celebració de l’any nou.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: temps i diners.

§ Comprensió i resolució de problemes.

§ Càlcul mental.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic: hàbits alimentaris.

§ Alimentació arreu del món.

Ciències socials

§ Llenguatge específic: organitzacions 
europees i mundials.

§ Estats i nacions.

§ El nom propi de les persones com 
a tret cultural.

CONTINGUTS 
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Observeu les fotografies d’aquesta pàgina i comen-
teu-les. Per poder-ne parlar millor, torneu-hi quan
hàgiu treballat la unitat. La imatge més grossa repro-
dueix un quadre de Frida Kahlo en què es pot veure
la seva família: els seus avis, els seus pares i ella
mateixa. A la pàgina següent trobareu un arbre ge-
nealògic, que podeu comparar amb aquesta obra.

Pel que fa a les imatges més petites de la part infe-
rior de la pàgina, podeu treballar-les oralment, pre-
gunteu als alumnes d’on creuen que són aquestes
famílies i quina relació de parentiu creuen que hi
ha entre les persones que apareixen a cada foto.
Comenteu que poden veure un casament hindú i
que al llarg de la unitat veurem un parell de casa-
ments de cultures diferents.

Explicar les relacions de parentiu no és fàcil. 

És molt important que treballeu oralment l’arbre ge-
nealògic i us assegureu que entenen bé quina rela-
ció té cada personatge amb els altres. Per assegu-
rar-vos que han adquirit la relacions de parentiu,
els podeu fer preguntes sobre la seva família, cada
vegada més complexes, per exemple: 

• Com es diuen els teus avis? 

• Com es diu el pare del teu pare?

• Com es diu el pare de la teva mare?

• Com es diuen les teves àvies? 

• Com es diu la mare de la teva mare? 

• Com es diu la mare del teu pare?

• Com es diuen les teves germanes? 

• Com es diuen els teus germans?

• Com es diuen les teves ties? 

• Com es diuen els teus oncles?

• Com es diuen els teus cosins? 

• Com es diuen les teves cosines?

• Com es diuen els néts i les nétes dels teus avis
per banda de la teva mare?

• Com es diuen els néts i les nétes dels teus pares?

• Com es diuen els gendres dels pares de la teva
mare?

PÀG. 82

PÀG. 81

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Com es diuen les nores o joves dels pares del teu
pare?

• Com es diuen els nebots de la teva mare?

• Com es diuen els nebots del teu pare? 

• Com es diuen els teus nebots?

• Com es diuen els teus cunyats o cunyades?

Finalment, podeu proposar als alumnes que facin
un arbre genealògic de la seva família, seguint el
model del que tenen al llibre. Si consideren que la
seva família no està formada només pel nucli de
pares i germans, proposeu-los que hi incloguin tots
els membres que vulguin. Llavors l’estructura serà
més complexa, i segurament els haureu d’explicar
com ho han de fer.

Tingueu en compte que sovint els alumnes xinesos
no saben com es diuen els seus avis, perquè no els
diuen mai pel seu nom, i tampoc saben el nom de
tots els oncles, les ties o els cosins. El tipus de rela-
ció familiar que tenen és força diferent de la nostra.
L’alumnat dels països de l’est d’Europa, de vegades
tampoc sap el nom dels avis, en canvi l’alumnat de
països àrabs i llatinoamericans, tot i que tenen una
família molt extensa, acostumen a saber el nom de
tothom.

Aquest text és la descripció de la família de l’arbre
genealògic de la pàgina anterior. Aneu llegint el text
a poc a poc i aneu assenyalant cada persona i indi-
cant qui és i quina relació de parentiu té amb els al-
tres.

Després, feu les preguntes perquè les responguin
primer oralment i després per escrit.

Un cop hàgiu fet el treball de comprensió, feu una
anàlisi més lingüística del text. Demaneu-los que
subratllin els articles que acompanyen els noms de
persona, perquè s’adonin que en català els fem
servir. Tingueu en compte que, en espanyol, els
noms de persona no acostumen a anar acompa-
nyats de l’article, i en altres llengües tampoc, per
tant, és convenient insistir-hi.

Consulteu la pàgina www.edu365.com/eso/acolli-
da/index.htm# «Miniunitats didàctiques: En Jordi o
el Jordi».

PÀG. 83

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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5 És important insistir en la utilització dels articles

davant dels noms de persones, ja que en moltes
llengües no s’hi posen. Feu-hi un especial èmfa-
si amb l’alumnat castellanoparlant. Insistiu tam-
bé en l’ús de les majúscules, que ja heu anat
treballant al llarg del curs.

6 Abans d’escriure les oracions a la llibreta, di-
gueu-ne algunes oralment, per exemple: 

– L’àvia és la mare del meu pare. 

– El meu cosí és el fill del meu oncle i la meva
tia.

– El meu oncle és el germà de la meva mare.

– La meva cunyada és la dona del meu germà.

– Els meus nebots són els fills del meu germà i
la meva cunyada.

– El pare i l’oncle són germans; el pare de l’on-
cle també és el meu avi

Recordeu que és important treballar la memòria vi-
sual amb el lèxic d’aquesta unitat i repassant el que
ja s’ha fet en les unitats anteriors.

Després d’haver llegit el text, és el moment idoni
perquè l’alumnat expliqui com són els casaments al
seu país. De vegades, algun noi o alguna noia té fo-
tografies o un vídeo d’un casament de la seva famí-
lia. És un recurs molt interessant i molt motivador
que cal aprofitar. De fet, després de parlar de casa-
ments de països diferents, les conclusions sempre
acostumen a ser que no hi ha gaires diferències en-
tre les cerimònies de casament de les diverses cul-
tures del món. 

Un cop hagin pintat la roba de cada membre de la
família Vallès d’acord amb la descripció del text, i
hagin escrit els noms dels personatges, podeu fer
una activitat més comunicativa:

• Amb l’alumnat que tingui més competència lin-
güística, podeu representar el rol d’un personat-
ge del dibuix i preparar un petit diàleg, per famí-
lies o per grups d’amics, parlant dels nuvis, del
vestit de la núvia, dels altres convidats, dels re-
gals que els han fet, del dinar, de la cerimònia,
etc. Quan ho tinguin preparat, demaneu que ho
posin en comú i ho representin davant de tota la
classe.

PÀG. 86

PÀG. 84

13 Aquest text ens explica un casament grec. Lle-
giu-lo i treballeu-lo oralment. Podeu fer un exer-
cici de compraració amb les casaments que han
explicat els nois i noies de la classe. Si teniu al-
gun alumne grec o cristià ortodox, pot explicar la
seva experiència en algun casament de la famí-
lia. Si no en teniu cap, digueu si hi ha algun de-
tall que us sorprengui, que us sembli curiós, que
us agradi especialment, etc.

14 Per treballar els adjectius, utilitzeu la mímica
perquè entenguin bé el significat. Per identificar
aquests personatges, cal comprendre el vocabu-
lari relacionat amb la descripció del cos i també
el de les peces de roba. Si cal, feu una mica de
repàs i recordeu el vocabulari que s’aplica a la
descripció física de persones: alt, prim, gras,
baix, gros, etc.

15 Treballeu la comprensió auditiva i la compren-
sió lectora, i expliqueu el vocabulari nou que
apareix en aquest text: tradicional, divorciat, vi-
du, homosexual, adoptat, comunitat, densitat de
població, etc.

Convé que el llegiu fent una atenció especial al
contingut, ja que descriu uns quants models di-
ferents de família. 

Comenteu que el concepte de família tradicional
pot ser diferent segons els països. En aquest text
trobareu uns quants exemples, de les famílies
molt extenses que conviuen sota el mateix sostre
a l’Índia o al Pakistan fins a les famílies forma-
des només per tres persones (mare, pare i un
sol fill) de la Xina. També parlem de famílies en
què un home té diverses dones (insistiu en el fet
que aquí no és possible).

Pregunteu a l’alumnat si la seva família es pot
identificar amb una d’aquestes famílies, i si res-
ponen que no, demaneu-los que expliquin qui-
nes característiques especials té i quins mem-
bres la formen.

16 Amb una mica d’imaginació, redacteu textos
breus sobre aquests personatges de la família
Vallès. Segons el nivell de l’alumnat, podeu fer
l’activitat oralment i escriure els textos resultants
a la pissarra perquè els copiïn.

PÀG. 88

PÀG. 87
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17 Comenteu oralment aquest vocabulari per des-

criure persones. Per a una part de l’alumnat és
massa vocabulari de cop, per tant, seleccioneu
les paraules més freqüents. Però l’alumnat que
tingui un nivell més elevat, podrà assumir-lo, i
encara més si el practiqueu, primer oralment i
després per escrit.

Podeu fer el joc de les descripcions. Amb un
grup de tres o quatre alumnes, escolliu un com-
pany o una companya d’una classe i escriviu-ne
el nom en un paper (poseu-vos-el a la butxaca o
deseu-lo en un calaix). La resta d’alumnes hau-
ran d’endevinar en qui heu pensat fent pregun-
tes, com ara: 

• És un noi o una noia?

• De quin color té els cabells?

• Té els ulls blaus?

• Té la pell fosca?

• Té els cabells llisos o arrissats?

• És alt i esvelt?

• És baix i grassonet?

• Té un caràcter simpàtic i xerraire?

• Té el nas xato o aguilenc?

Aquests textos han de servir per començar un de-
bat sobre els diferents tipus de famílies que hi ha al
món. És un tema que toca molt a tothom i, per tant,
afavoreix molt el diàleg i la comunicació. Aprofitar
aquesta ocasió per ensenyar-los a respectar els
torns de paraula i a escoltar el que diuen els altres.

Per treballar el text de la pàgina 88 ja hem parlat de
diversos tipus de famílies, però ara en tenim uns
quants més, ja que en aquesta activitat se’ns pre-
senten set tipus de famílies, totes diferents, algunes
pròpies d’algun país o una cultura determinats, i al-
tres propis de la societat occidental, en què les fa-
mílies cada dia són més variades.

Observeu els diversos tipus de famílies que presen-
tem: 

• Una família formada per una dona sola amb els
seus fills. 

• Una família molt extensa, formada per moltes
persones que viuen a la mateixa casa. 

PÀG. 90

PÀG. 89 • Una família formada per un matrimoni que té un
fill biològic i una filla adoptada en un altre país.

• Una família molt extensa perquè té molts fills. 
• Una família formada per una parella de dues do-

nes lesbianes. 
• Una família formada per un home i una dona que

tenen fills de parelles anteriors. 
• Una família formada per un home que té dues

dones però no poden viure tots junts perquè aquí
no està permesa la poligàmia.

Feu èmfasi en els models de famílies que no han
aparegut fins ara i que potser cridaran més l’aten-
ció a una part de l’alumnat, per exemple, la parella
que té una filla adoptada (podeu parlar de l’adopció
en general), la família que té vint fills, la parella les-
biana, etc.

20 Feu notar que ens trobem al mateix casament
que a la pàgina 86, però ara se’ns presenten els
amics dels nuvis, que són una mica curiosos. 

Completeu el text amb les paraules que hi falten.
Baseu-vos en la imatge i inventeu-vos les dades
que no pugueu deduir.

21 Expliqueu el significat de les paraules res, cap,
gens i ningú. No cal explicar la funció morfològi-
ca perquè el nivell de competència lingüística de
l’alumnat encara no és suficient. Abans de fer
les activitats per escrit, feu-les oralment.

28 Sigui d’on sigui una persona, les cares reflectei-
xen els estats d’ànim i, per tant, és important re-
conèixer-los. Demaneu a l’alumnat que faci «ca-
ra de...» i afegiu-hi algun adjectiu (sorprès,
despistat, content, trist, etc.). Abans, feu vosal-
tres la cara que han de fer ells i treballeu les ex-
pressions a partir de les fotografies. Aquest és
un joc divertit que habitualment, en una classe
de Secundària, no es podria fer, però amb
aquest tipus d’alumnat és fàcil, ja que estan
acostumats a la mímica, al teatre i a les mil i una
formes de comunicació, que de vegades són un
recurs imprescindible.

PÀG. 93

PÀG. 92

PÀG. 91
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Aprofitant aquesta activitat, podeu tornar a fer el
joc de les descripcions, que heu fet en l’activitat
17 de la pàgina 89, però ara centreu-vos molt
més en el caràcter, en l’estat d’ànim i en l’ex-
pressió de la cara, que és el vocabulari que es-
tem treballant en aqust moment. 

També podeu fer aques joc altres dies, més en-
davant, i utilitzant molts més adjectius que aneu
aprenent.

Podeu consultar http://clic.xtec.es/gali «Qui sóc?
Com sóc?» per repassar el tema de la família, el
cos, etc.

30 Per fer aquesta activitat de discriminació fonèti-
ca, podeu dictar les paraules següents: 

• /t/-/d/: néta, neboda, cunyada, taló, dit, tova-
llola, taula, canonada.

• /r/-/d/: dotze, roba, deu, carro, gorra, menja-
dor, passadís, marró.

Si és necessari, podeu fer més exercicis de dis-
criminació fonètica, amb les plantilles fotocopia-
bles que trobareu al final d’aquesta guia. Per
exemple:

• /l/-/p/: peu, família, persona, masculí, relació,
litre, porta, paraula.

• /ɾ/-/l/: pare, pera, meló, americana, faldilla,
cara, galta, parada.

Les activitats 31, 32 i 33 serveixen per consolidar
de forma escrita el que s’ha anat estudiant. Feu les
correccions oralment i, segons el nivell de l’alum-
nat, feu les activitats oralment abans d’escriure-les.

També és molt útil fer un joc de la guerra de vai-
xells agafant com a coordenades els temps verbals.
Utilitzeu les plantilles que trobareu al CD-ROM.

Abans de fer aquesta activitat, parleu dels conti-
nents amb l’alumnat i situeu-los al mapa. Podeu fer
servir els mapes de l’annex de la part de Ciències
socials del CD-ROM. Aquests textos sobre la gastro-
nomia de cada continent són molt generals, però
són útils perquè ens fem una idea de les caracterís-
tiques de cada gastronomia. Demaneu-los si troben
que s’ajusten al que ells coneixen del menjar del
seu continent.

PÀG. 96

PÀG. 94

Com que la festa més important del mes de gener
és el Cap d’Any, podeu aprofitar per parlar de la ce-
lebració de l’any nou en les diferents cultures, en-
cara que no totes el celebrin en aquestes dates.

Llegiu els textos i comenteu que, com que hi ha
cultures que es regeixen per calendaris diferents,
no totes celebren l’any nou el mateix dia. Recordeu
la diferència entre el calendari solar i el calendari
lunar. 

Els quatres exemples que trobareu en el llibre (cris-
tià, musulmà, budista i xinès) tenen dates diferents
de celebració de l’any nou.

Tot i que les dates canvien cada any, perquè us
serveixi d’orientació, us proporcionem les dates de
celebració dels diversos anys nous entre els anys
2004 i 2005: 

• 16 de setembre del 2004: any nou jueu, 5765.

• 9 de febrer del 2005: any nou xinès, any del gall
4641 o 4703.

• 9 de febrer del 2005: Losar, any nou tibetà 2132.

• 10 de febrer del 2005: 1r de muharram, any nou
musulmà 1426 del calendari de l’hègira.

• 14 de març del 2005: any nou sikh 536.

• 14 d’abril del 2005: any nou de primavera hindú
1937 de l’era saka.

• 18 d’abril del 2005: any nou budista theravada
2549.

Trobareu aquesta informació actualitzada per a ca-
da any al Calendari interreligiós, que cada any pu-
blica l’Associació UNESCO per al diàleg interreli-
giós.

També convé parlar del dia de Reis (6 de gener) i
dels personatges que porten regals als nens en les
diferents cultures, com en Ded Moroz i la Snegu-
rotxka a Rússia. Comenteu també el Nadal ortodox
(7 de gener), especialment si teniu algun alumne
que el celebri. 

La conversa sobre les festes d’arreu del món per-
met la participació de tot l’alumnat, per això és im-
portant potenciar-la tant com es pugui.

PÀG. 97-98
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De què treballem?
INTRODUCCIÓ

En la a unitat 6 treballem els oficis, les professions, les eines i materials que s’utilitzen per a cada
ofici.

És un bon tema per treballar la coeducació. Insistiu en el fet que totes les feines són dignes i s’han
de fer segons la capacitat, els gustos i les possibilitats de cada persona, i no pel sol fet de ser un
home o una dona. És important explicitar això perquè en la nostra societat encara hi ha rols assig-
nats a homes i a dones, especialment en alguns països i en alguns entorns socials. També és im-
portant parlar de la necessitat de poder escollir quina feina es vol fer, ja des de ben joves, quan és
el moment de decidir la continuïtat en els estudis.

Relacioneu el tema de les professions amb les activitats econòmiques, que treballem en l’àrea de
Ciències socials. En l’àrea de Matemàtiques es treballen les mesures i la distribució del temps (fa-
miliar, laboral, escolar, etc.). És un bon moment per parlar del repartiment del temps entre totes
les activitats que s’han de fer o es volen fer: és important distribuir bé el temps entre la feina o els
estudis i la diversió. En l’àrea de Ciències de la naturalesa s’introdueix el tema dels animals, que
també proporcionen una gran quantitat d’activitat laboral i, a més a més, és un tema molt proper a
l’alumnat. Els animals també ens permeten treballar les diferents cultures, ja que formen part del
costumari i les tradicions populars de molts països.

El Carnaval ens ofereix la possibilitat de treballar els oficis i els animals d’una manera més festiva i
informal, quan parleu de disfresses.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic: oficis i professions, eines 
i estris.

§ L’estructura «fa de...».

§ Els llocs on es treballa

§ Els interrogatius.

§ Estructura de les oracions: subjecte-verb-
objecte.

§ R muda.

§ Verbs: l’imperfet d’indicatiu.

§ Les descripcions.

§ Discriminació fonètica de sons 
consonàntics.

§ La posició de les coses.

§ Els animals.

§ El carnaval. L’hègira. Aïd al-Adha.

¡¡
¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic dels oficis i les eines.
2. Reconèixer i utilitzar el gènere i el nombre en els noms d’oficis.
3. Utilitzar l’estructura «fa de...».
4. Aprendre l’imperfet d’indicatiu.
5. Saber utilitzar els interrogatius: què?, com?, quan?, qui?, on?, etc.
6. Discriminar sons consonàntics.
7. Conèixer l’estructura de l’oració (SVO).
8. Saber quan una r és muda.
9. Saber fer descripcions.

10. Conèixer el llenguatge específic de divisibilitat, m.c.m. i m.c.d.
11. Resoldre mentalment operacions.
12. Entendre i resoldre problemes senzills.
13. Conèixer el llenguatge específic dels animals vertebrats.
14. Respectar la diversitat lingüística.
15. Saber com s’ha format la llengua catalana.
16. Conèixer festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Repàs de les unitats de mesura.

§ Divisibilitat. Múltiples i divisors.

§ m.c.m. i m.c.d.

§ Parts de la circumferència.

§ Comprensió de problemes.

Ciències de la naturalesa

§ Animals: mamífers, peixos, ocells, rèptils 
i amfibis.

§ L’alimentació i l’hàbitat dels animals.

Ciències socials

§ Diversitat lingüística.

§ Origen del català.

§ Les activitats econòmiques.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Abans de començar aquesta unitat, observeu les
fotografies de la pàgina inicial i comenteu-les. En-
cara no tenen el vocabulari necessari per comentar
les professions que hi veuen, però sí que poden as-
senyalar les imatges i dir si els agradaria fer aquest
ofici o no. Més endavant, quan hàgiu treballat el vo-
cabulari de la unitat, podeu tornar a aquesta pàgina
i tornar a comentar-la.

1 Treballeu oralment els noms dels oficis abans de
fer l’activitat que es proposa amb els retallables. 

2 A més d’aprendre els noms dels oficis, treballeu
el gènere i el nombre. És important saber situar
l’article correcte davant de cada nom. Podeu fer
sèries amb les quatre formes:

• el metge, la metgessa, els metges, les metges-
ses

• el carter, la cartera, els carters, les carteres

• el cuiner, la cuinera, els cuiners, les cuineres

3 Recordeu que també teniu els retallables al CD-
ROM i que els podeu aprofitar tambér per fer
jocs, com ara el memory o el quinto.

En aquest cas, treballeu el nom de les eines i re-
lacioneu-les amb els oficis que heu treballat en
la pàgina anterior

Podeu treballar la pàgina www.edu365.com/eso/
acollida/index.htm a «Miniatures didàctiques:
Les eines de l’aula de tecnologia». És un recurs
especialment recomanat per a l’alumnat d’ESO,
ja que forma part de les àrees curriculars.

Segons el nivell de l’alumnat, demaneu-los que
aprenguin de memòria la conjugació dels verbs re-
gulars de l’imperfet d’indicatiu. La trobareu al final
del llibre, a partir de la pàgina 203.

PÀG. 102

PÀG. 101

PÀG. 100

PÀG. 99 9 Aquesta activitat serveix per treballar la com-
prensió auditiva. Llegiu les definicions següents
de cada professió, expliqueu el vocabulari que
no coneguin i, un cop l’hagin escrit el nombre
corresponent a cada dibuix, digueu-ne el nom,
ja que no totes han sortit abans.

1. Serveix begudes.

2. Organitza el trànsit a les ciutats i als pobles.

3. Cuina el menjar en un restaurant.

4. Ven entrades de cinema.

5. Arregla cotxes espatllats.

6. Construeix cases.

7. Apaga focs.

8. Fa mobles de fusta. 

9. Pentina i talla els cabells.

10. Cura les persones que estan malaltes.

11. Reparteix cartes.

12. Condueix un autobús.

13. Treballa la terra.

14. Arrenca els queixals i arregla les dents.

15. Treballa en una botiga venent coses.

16. Fa i ven pa, magdalenes, ensaïmades, co-
ques, etc.

11 Relacioneu les professions amb el lloc on s’e-
xerceixen. Observeu la il·lustració i indiqueu on
treballa cada persona. Podeu demanar a l’alum-
nat que digui o escrigui oracions, com ara:

– El banquer treballa al banc.

– El cuiner treballa al restaurant.

12 Abans de fer aquesta activitat treballeu oral-
ment els interrogatius. Demaneu-los que es va-
gin fent preguntes entre ells, utilitzant les formes
dels interrogatius explicats. A partir dels retalla-
bles, poden fer preguntes com ara:

– Què fa la fornera?

– Com és la fornera?

Un cop completat l’activitat 12, podeu tornar a
fer oralment les preguntes i establir una situació
comunicativa.

PÀG. 103
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Proposem una activitat d’ampliació.

• Copieu aquestes oracions a la pissarra i dema-
neu a l’alumnat que les completi amb el nom de
l’ofici que hi falta.

– La ............................ cus la roba.

– El ........................... cura la meva germana.

– El ............................ fa l’americana del meu pare.

– El ............................ arregla el cotxe.

– La ............................ visita el meu gos.

– La ............................ surt amb els lleons

– El ............................ cuida les vaques.

– L’............................ ha dibuixat un edifici.

18 Si l’alumnat té un bon nivell de competència lin-
güística, podeu treballar tot el text, amb les pre-
guntes de comprensió i, fins i tot, podeu fer un
dictat.

Si l’alumnat té un nivell baix de competència lin-
güística, treballeu només el primer paràgraf i les
tres primeres preguntes de comprensió. Des-
prés, en comptes d’un dictat, digueu-los que co-
piïn la part del text que heu treballat.

Totes les activitats d’aquesta pàgina van destinades
a reforçar l’aprenentatge dels noms dels oficis i les
professions. 

Treballeu especialment el gènere i el nombre i la
descripció de cada feina. L’activitat 25 permet ex-
plicar cinc oficis de manera senzilla. Podeu dema-
nar-los que facin oracions semblants a aquestes
però d’altres professions, per exemple: sabater, fus-
ter, paleta, perruquer, etc.

Organitzeu un debat a la classe per respondre la
pregunta que fa en Vicent: «Quina feina t’agradaria
fer, a tu?». Deixeu que tots els nois i noies de la cla-
se s’expressin lliurement i, si les seves possibilitats
expressives ho permeten pregunteu també els mo-
tius pels quals els agrada la professió que han triat. 

Després, feu una llista i comenteu quines profes-
sions han triat més persones, així podreu fer una
petita estadística de les vocacions dels nois i noies
de la classe.

PÀG. 106

PÀG. 105

PÀG. 104

28 Abans de fer aquesta activitat, preenteu el nom
de les peces de roba que ens posem per treba-
llar: la granota, l’uniforme, la bata, el davantal,
etc. Després digueu, per exemple: «Pinta de co-
lor blau l’uniforme del policia», «Pinta de color
groc la bata de la pintora», etc. Si cal, repasseu
els colors.

29 Expliqueu amb clama l’estructura de l’oració
(SVO), que per a alguns alumnes que tenen llen-
gües maternes amb estructures molt diferent pot
ser complexa. Potser no podreu fer aquesta acti-
vitat amb la part de l’alumnat que tingui més di-
ficultats i que tingui un nivell més baix.

Treballeu-la oralment i per escrit, fent servir com
a exemples les oracions que teniu en aquesta
activitat.

Per ajudar-los a adquirir aquesta estructura, po-
deu fer activitats orals, com ara la següent:

• Article + nom: la noia

• Subjecte + verb: la noia porta

• Subjecte + verb + complement (objecte): la
noia porta una bata blanca

Oració completa, doncs: subjecte + verb + ob-
jecte = SVO

32 Treballeu conjuntament tots els aspectes de les
professions que han sortit fins ara: manera de
vestir, lloc on treballen i eines que fan servir. Ai-
xò us permetrà fer una descripció força comple-
ta d’algunes professions, com ara les que veieu
en els dibuixos.

33 Aquesta activitat introdueix el concepte de con-
trari (encara no fem servir la paraula antònim)
perquè dues paraules que ja coneixen a través
de la seva relació de significat. Si cal, recordeu
el vocabulari sobre la descripció de persones
que heu treballat a la pàgina 89 (unitat 5).

34 Com l’activitat anterior, aquesta està destinada
a recordar i practicar el lèxic que ens permet
descriure físicament les persones. Si cal, feu un
petit repàs abans de fer l’activitat. Per situar ca-
da adjectiu en el lloc adequat només teniu el re-
ferent de la concordança, tingueu en compte
que us sobrarà un adjectiu.

PÀG. 108

PÀG. 107
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37 Treballeu aquesta imatge fent preguntes fent

servir els interrogatius que heu vist a la pàgina
103, per exemple:

• Què creus que fan en aquesta fàbrica?

• Qui hi ha, a la fàbrica?

• Com van vestits els obrers? Per què? 

• Què porten al cap?

• Quant creus que deuen guanyar, aquests
obrers?

• Creus que també hi treballen administratius,
en aquesta fàbrica?

Expliqueu les paraules que fem servir per indicar la
posició de les coses agafant objectes de la classe i
ensenyant físicament com els posem. Tal comveieu
en el dibuix de l’activitat 41, podeu posar un llibre a
sobre i a sota de la taula, podeu posar una llibreta
al costat d’un llibre, un llibre davant d’un altre, i així
successivament. Aneu movent els objectes de lloc i
explicant oralment els canvis que feu, per exemple:
«El llibre era al costat de la llibreta i ara el poso a
sota de la taula.». 

41 Aquesta activitat és un petit avançament a la
unitat 7 de l’àrea de Ciències socials, ja que allà
es treballa l’ajuntament i el personatge del di-
buix podem deduir que fa d’alcalde. 

43 Tingueu en compte que aquest text té un nivell
elevat. Amb l’alumnat que té un nivell més baix
podeu treballar només el primer paràgraf i fer
una activitat de discriminació de sons. En
aquest cas, hauran de distingir els sons de s sor-
da i s sonora. També podeu fer el mateix amb
altres sons que presentin dificultat. En l’activitat
següent continuareu treballant aquests sons.

Parleu del títol i comenteu que molt poques per-
sones poden viure sense treballar. El text ens ex-
plica el cas d’una persona que fora del seu país
ha hagut de canviar de professió. Això és molt
habitual entre els pares d’aquests nois i noies. A
més, també explia l’experiència de la separació
familiar, que segur que també han viscut alguns

PÀG. 111

PÀG. 110

PÀG. 109 dels vostres alumnes, per això cal treballar el
text amb molt tacte i sensibilitat.

44 Activitat de discriminació auditiva. Podeu dictar
les paraules següents, perquè l’alumnat comple-
ti les taules que té al llibre.

• /s/-/z/: hortalissa, tisores, assecador, tornavi-
sos, pagesa, sopa, països, aspiradora.

• /o/-/u/: cendrer, cinc, zebra, encenedor, poli-
cia, onze, incendi, cinquanta.

Podeu fer altres activitats de discriminació fonè-
tica amb les taules fotocopiables que teniu al fi-
nal del llibre, i amb les paraules següents:

• /z/-/s/: soldat, sabater, zebra, sobre, zoo, seu-
re, sis, pinzell.

• /z/-/s/: cassola, passadís, metgessa, músic,
pisos, gossos, casa, hortalissa.

En les activitats d’aquesta pàgina comencem a tre-
ballar el lèxic dels animals. Podeu aprendre’l de
manera lúdica fent servir els retallables 15 i 16.
Tingueu en compte que trobareu més informació i
més activitats sobre animals en la unitat 6 de Cièn-
cies de la naturalesa, sobre els vertebrats, mentre
que en la unitat 7 es treballen les invertebrats.

Tingue en compte que aquí treballem només el
nom dels animals, mentre que en l’àrea de Ciències
de naturalesa se’n treballen les característiques, l’a-
limentació i l’hàbitat. Per tant, es tracta d’informa-
ció complementària.

Aprofiteu les festes per treballar la participació oral
dels alumnes a la classe. El Carnaval és una festa
que se celebra a molts llocs del món, per això és un
bon recurs per parlar i intercanviar experiències di-
verses.

Comenteu les diverses maneres de celebrar el Car-
naval que s’expliquen al llibre i pregunteu a l’alum-
nat si coneix alguna altra celebració, si s’ha disfres-
sat mai, de què s’ha disfressat.

Treballeu el Carnaval amb més detalls o menys se-
gons el nivell de l’alumnat.

Com que aquesta és una festa molt vistosa i que
normalment se celebra força als centres docents, la
tindran molt present. Animeu-los a participar-hi.

PÀG. 113-114

PÀG. 112
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Informeu-los dels balls de Carnaval que es facin a
la vostra localitat, i de tots els actes en els quals ells
puguin participar. Expliqueu-los qui és el rei Car-
nestoltes i què és l’enterrament de la sardina.

Expliqueu-los també que alguns dies de la setmana
de Carnaval tenen un nom especial, per exemple,
dijous gras i dimecres de cendra.

Com moltes festes, el Carnaval també té uns men-
jars de festa. Presenteu a la classe la coca de llar-
dons i la botifarra d’ou, segurament ja coneixen la
truita. Digueu que aquestes tres coses es mengen
el dijous gras.

A més, també és important treballar les festes d’al-
tres cultures, en aquest cas musulmanes. Com el
Carnaval, les festes d’Aïd al-Adha i l’hègira són mò-
bils, i poden coincidir o no amb el Carnaval. Dema-
neu a algun alumne que sigui musulmà que us ex-
pliqui en què consisteixen aquestes festes i què fa
per celebrar-les.

ESQUEMES DE DIÀLEG

Un cop acabades les activitats d’aquesta pàgina,
podeu posar en pràctica una situació comunicativa
en la qual una persona va a buscar feina a un hotel
i és atès primer per un recepcionista i després per
un encarregat. Els nois i noies de la classe faran els
diversos papers d’aquesta situació: persona que
busca feina, recepcionista i encarregat. 

Presentem dos diàlegs en situacions diferents:

1 –Salutació al recepcionista.

–Salutació del recepcionista.

–Explicació del motiu de la visita: busques feina.

–Resposta del recepcionista: no es necessita
gent.

–Insistència en la petició.

–Proposta del recepcionista: pots deixar el currí-
culum, per si de cas.

–Agraïment i comiat

–Comiat.

2 (T’han trucat de l’hotel per fer una entrevista de
feina. Arribes a l’hotel.)

–Salutació al recepcionista, demanes per l’encar-
regat.

–Salutació del recepcionista, et fa esperar.

(Apareix l’encarregat.)

–Salutació a l’encarregat i explicació del motiu
de la visita.

–Pregunta de les dades personals li pregunta les
dades personals i proposta de treballar de
cambrer.

–Pregunta de l’horari.

–Resposta: pot escollir entre treballar cada nit o
els caps de setmana.

–Tria de l’horari que prefereix.

–Acord i comiat.

–Agraïment i comiat.
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El nostre carrer
INTRODUCCIÓ

El carrer és un tema molt proper a tothom que ens permet treballar, bàsicament, les semblances
entre pobles, ciutats, països, etc. És un tema que inclou una gran diversitat d’aspectes de la vida
quotidiana i de les diferents institucions (que treballeu en l’àrea de Ciències socials) i, per tant,
afavoreix les situacions comunicatives i participatives. Al mateix temps ens facilita repassar contin-
guts ja treballats.

Al carrer hi ha persones, hi ha edificis, hi ha mobiliari urbà, hi ha vehicles de tota mena, hi ha gent
que es mou i que va amunt i avall. En aquesta unitat treballarem tots aquests elements, el voca-
bulari que fa referència i els verbs que expressen accions que habitualment es fan al carrer.

A tots els països del món hi ha carrers, siguin com siguin, uns més urbans i altres més rurals. Això
fa que sigui una realitat absolutament propera a l’alumnat i això els motivarà a participar en les
converses que s’estableixin a la classe.

Al nostre país, una gran part de les festes se celebren al carrer, com ara les falles per sant Josep,
les manifestacions del Dia Internacional de la Dona, etc. Les festes, en moltes ocasions, impliquen
que surtin al carrer gegants, dimonis, bestiari, etc.

El bestiari és un element important de les celebracions populars a l’aire lliure d’arreu del món i, en
el nostre cas, alguns animals són força simbòlics. Per això, en l’àrea de Ciències de la naturalesa
continuem treballant els animals i des de l’àrea de Matemàtiques a part dels continguts més espe-
cífics d’aquesta àrea es treballa la comprensió lectora de problemes relacionats amb el carrer i els
animals.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic: el carrer i el veïnat.

§ Els situacionals.

§ Les preposicions (especialment a, de, 
per i amb).

§ Les estructures «anar a» i «venir de».

§ El futur.

§ Els adverbis.

§ Estructura de l’oració.

§ Discriminació auditiva de sons consonàntics
i relació amb l’ortografia.

§ L’horòscop xinès.

§ El Dia Internacional de la Dona. 

§ Les falles de València.

¡¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic del carrer i el barri.
2. Conèixer les preposicions i les contraccions.
3. Utilitzar les estructures “anar a”, “anar per”, “venir de” i “venir per”.
4. Distingir els adverbis dels adjectius.
5. Saber utilitzar els verbs pronominals.
6. Discriminar sons consonàntics i relacionar-los amb l’ortografia.
7. Conèixer el llenguatge específic de les fraccions i els decimals.
8. Entendre i resoldre problemes senzills.
9. Resoldre operacions mentalment.

10. Conèixer el llenguatge específic dels animals invertebrats.
11. Conèixer la unitat lingüística dels Països Catalans.
12. Conèixer l’organització de la població on vivim.
13. Conèixer les institucions del nostre país.
14. Conèixer la relació que hi ha entre els animals i les tradicions.
15. Conèixer festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: fraccions i decimals.

§ Resolució de problemes senzills.

§ Càlcul mental.

§ Les propietats de les operacions

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic: animals invertebrats.

Ciències socials

§ Les institucions.

§ L’ajuntament.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1 Treballeu oralment les paraules que teniu escri-
tes al dibuix, i feu preguntes sobre la imatge
com ara les següents:

• On és l’ambulància?

• Què fa el guàrdia urbà?

• Qui hi ha al pati de l’escola?

• Què hi ha al costat de l’hotel?

• Què hi ha al costat de la gasolinera?

• Quants fanals hi ha en aquest carrer’

• Què hi ha davant de l’església?

2 Treballeu el vocabulari de les coses del carrer a
partir dels retallables. Una part del vocabulari ja
l’heu treballat en la unitat 1, però també n’hi ha
de nou. Recordeu que amb els retallables també
podeu fer altres jocs, com s’explica a partir de la
pàgina 27 d’aquesta guia didàctica.

3 Abans de fer aquesta activitat, treballeu els si-
tuacionals que teniu escrits a partir dels objectes
de la classe, de la roba que porteu, etc. Exem-
ples: 

• Què hi ha a la dreta de la pissarra?

• Què hi ha a dins de l’estoig?

• Què portes a sobre de la samarreta?

• Qui seu a la teva esquerra?

5 Recordeu que convé anar repassant els temps
verbals que ja heu estudiat. Aprofiteu per fer un
treball oral, tant amb els temps que ja saben
com amb el futur. Al final del llibre teniu les con-
jugacions dels verbs regulars i d’alguns verbs
irregulars perquè les consulteu quan us calgui.

7 El mobiliari urbà està format per objectes que es
troben al carrer i que tenen alguna utilitat per a
les persones que caminen o passegen. Feu èm-
fasi en aquesta utilitat i responeu oralment la
pregunta que es formula.

Podeu sortir al carrer, davant de l’escola, i ano-
menar tots els elements que aneu trobant: vore-
ra, paperera, pas de vinants, semàfor, etc.

PÀG. 117

PÀG. 116

Només cal treballar les preposicions més bàsiques i
segons el nivell de competència lingüística de l’a-
lumnat, aneu-les ampliant progressivament. Acon-
sellem que primer treballeu les preposicions a, de i
amb. Recordeu que és important que primer es fa-
ci sempre un treball oral i després es passi a l’es-
crit.

Els adverbis són importants perquè permeten aug-
mentar molt les capacitats expressives. Ajuden a
precisar molt el llenguatge. Treballeu-los oralment i
expliqueu-ne el significat. No té importància si són
capaços o no de classificar-los, l’important és que
els comprenguin i aprenguin a fer-los servir, com a
mínim els més freqüents.

19 Observeu el dibuix i comenteu oralment les co-
ses estranyes que hi veieu. Després responeu
les preguntes fent servir els situacionals que heu
après en l’activitat 3 d’aquesta mateixa unitat.

Aprofiteu qualsevol situació per fer activitats co-
municatives, ja que els diàlegs són un bon re-
curs. Demaneu a l’alumnat que preparin, per
parelles, un diàleg semblant al del llibre amb al-
tres personatges del dibuix, i que el representin
davant de la resta dels companys.

28 Completeu el text a partir del que observeu en
el dibuix i deduïu la posició de cada equipament
municipal.

29 Podeu dictar les paraules següents perquè l’a-
lumnat completi les taules de discriminació fo-
nètica: 

• /z/-/‘/: guix, posa, brusa, cuixa, peixateria, ca-
misa, empresa, xinxeta.

• /z/-/s/: casament, caça, braços, casos, forçut,
desastre, pagesa, pèsol.

PÀG. 125

PÀG. 122

PÀG. 119

PÀG. 118
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39 Abans de fer aquesta activitat, repasseu els

temps verbals oralment i demaneu-los que sub-
ratllin tots els verbs de les oracions que teniu es-
crites. 

40 Aprofiteu les accions que s’esmenten relaciona-
des amb la imatge perquè l’alumnat les expliqui
oralment en passat i en futur.

En la unitat 7 de l’àrea de Ciències Socials del CD-
ROM trobareu més informació sobre el bestiari,
concretament sobre els diversos animals que for-
men el bestiari barceloní. Podeu fer una compara-
ció entre els animals mitològics de diverses cultures
diferents i preguntar a l’alumnat si al seu país tam-
bé hi ha animals que es considerin simbòlics.

Podeu fer preguntes com aquestes relacionades
amb l’horòscop xinès:

• Saps quin és el teu animal de l’horòscop xinès?

• Estàs d’acord amb les característiques del teu
signe?

• Quants animals diferents hi ha?

• Quin és l’animal que va davant teu? I al darrere?

• Les persones de quins signes són tímids?

• Les persones de quin signe són artistes?

• Cada quants anys es repeteixen els signes?

• Quin signe és el del teu pare? I el de la teva ma-
re?

• Quin signe del zodíac ets?

• Quin signe del zodíac va davant del teu ? I al dar-
rere?

• Quins animals hi ha als signes del zodíac?

• De quin signe del zodíac són els teus companys i
companyes?

• Creus que el zodíac té alguna relació amb l’ho-
ròscop xinès? Per què?

Tal com ja hem anat dient, convé aprofitar les fes-
tes per treballar la participació oral a classe. En
aquest cas, el Dia Internacional de la Dona és un
bon moment per parlar de drets i deures, de la
igualtat des de la diferència i, malauradament, de la

PÀG. 132

PÀG. 130-131

PÀG. 129
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violència de gènere. Llegiu la història d’aquest dia i
observeu les fotografies, en què les dones es mani-
festen per reclamar els seus drets. Fixeu-vos que
en una de les fotografies es veuen dones musulma-
nes i comenteu-ho a la classe, ja que sovint les do-
nes d’aquesta religió tenen molts problemes per ex-
pressar les seves opinions i fer valer els seus drets.

ESQUEMA DE DIÀLEG

Proposem que demaneu als alumnes que facin un
diàleg seguint aquest esquema i que el representin
davant de tota la classe. Es tracta de representar
una situació en què una persona busca un institut
per anar-s’hi a matricular i demana informació per
arribar-hi:

–Salutació el guàrdia.
–Salutació del guàrdia.
–Explicació de la situació: m’he perdut. .
–Pregunta de l’adreça on vas.
–Resposta de l’adreça. 
–Dubtes i resposta: no la coneix.
–Insistència: l’adreça és correcta.
–Cop d’ull al plànol i localització de l’adreça.
–Comunicació de l’adreça, disculpes i informa-
ció necessària.

–Agraïment i comiat.
–Comiat.
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On comprem?
INTRODUCCIÓ

Totes les persones necessitem comprar alguna cosa. Comprem menjar, beguda, mobles, produc-
tes de neteja, roba, sabates, medicaments, joguines, etc. Per anar a comprar ens cal saber què
volem comprar i a quin lloc cal anar-lo a comprar, ens cal saber els noms dels establiments. Però
també hem de saber com moure’ns pels establiments comercials, com es demanen els produc-
tes, com es pregunta el preu, com es demana tanda... Tots aquests temes formen part de la llen-
gua que fem servir cada dia. Per això és molt important tenir el recursos expressius necessaris per
participar en l’activitat comercial del nostre voltant.

Al mateix temps, el fet de comprar i vendre també és comú a tot el món. A tot arreu hi ha mercats,
botigues i establiments comercials, que poden tenir característiques diferents, però en els quals
es desenvolupen activitats semblants. Aquest també és un punt en comú entre la nostra cultura i
la de la resta del món, i també un vincle entre la societat d’acollida i les persones acollides, entre
el professorat i l’alumnat.

Les botigues, les empreses, els comerços, els mercats, etc. són realitats molt properes que per-
meten realitzar situacions comunicatives amb facilitat i amb moltes possibilitats d’èxit. Alhora,
aquest tema permet introduir a l’àrea de matemàtiques tants per cents, rebaixes, descomptes,
equivalències, monedes, pesos i mesures, intercanvis econòmics, etc. 

Tingueu en compte que, a la mediterrània, els mercats han tingut i tenen identitats pròpies. A més
a més de la funció comercial han copsat els ritmes dels pobles i de les seves tradicions. Els mer-
cats són fòrums oberts a la població, generen i
manifesten sentiments col·lectius. El mercat és
un escenari altament sociabilitzat, síntesi d’uns
codis culturals específics. Ens submergeix a la
cultura mediterrània i en els seus emblemes, un
del quals és la diversitat cultural i religiosa. Pre-
cisament les religions es treballen a fons des de
l’àrea de Ciències socials.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Llengua

§ Lèxic bàsic: les botigues i els comerços.

§ Tipus de botigues.

§ Les síl·labes.

§ Estructures «què vol?», «quant és?», 
«què més?», «d’on són?», etc.

§ Estructura de l’oració.

§ Verbs: haver i haver-hi (formes d’indicatiu).

§ Discriminació fonètica de sons consonàntics
i relació amb l’ortografia.

§ Escriptura de notes breus.

§ Els mercats.

§ Les contraccions.

§ Demanar tanda.

§ La Pasqua.

¡¡
¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic referent a botigues, comerços i mercats.
2. Utilitzar els interrogatius.
3. Saber utilitzar les estructures «què vol?», «alguna cosa més?», «res més»,

«quant és?», etc.
4. Construir oracions amb l’estructura correcta (SVO).
5. Memoritzar els verbs haver i haver-hi.
6. Discriminar sons consonàntics i relacionar-los amb l’ortografia.
7. Saber escriure una nota per a una altra persona.
8. Conèixer el llenguatge específic dels percentatges i de les equacions.
9. Entendre i resoldre problemes.

10. Resoldre mentalment operacions i problemes.
11. Conèixer el llenguatge específic de les plantes i les funcions que fan.
12. Conèixer l’Estat espanyol i la seva organització.
13. Conèixer les religions que es practiquen més al món.
14. Conèixer les semblances i les diferències entre religions.
15. Conèixer festes i tradicions. 

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Llenguatge específic: percentatges 
i equacions.

§ Comprensió i resolució de problemes.

§ Càlcul mental.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic de les plantes 
i vegetals.

§ Els cultius.

§ Les plantes aromàtiques.

Ciències socials

§ L’Estat Espanyol. Les comunitats autònomes.

§ Religions i llocs de culte al món.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

6 Feu el treball oral de les imatges amb tot l’alum-
nat. Quan escriviu les oracions, adapteu-les al
nivell de cada alumne, de manera que podeu fer
oracions més senzilles que la que teniu al llibre
com a exemple:

– En Josep compra una camisa a la botiga de
roba.

– La noia compra un rellotge a la rellotgeria.

– En Joan compra una sardina a la peixateria.

El treball de la síl·laba té com a objectiu principall
treballar l’entonació de les paraules i preparar l’a-
prenentatge de l’accentuació. És important anar
treballant sistemàticament la síl·laba, ja que això fa-
cilitarà aprenentatges posteriors i millorarà la fonèti-
ca de l’alumnat.

10 Per treballar aquest lèxic, és molt pràctic utilit-
zar recursos manipulables. Si és possible, por-
teu a la classe peces de fruita, capses, paperi-
nes, llaunes, bosses, etc.

La relació entre les paraules i les fotografies està
pensada perquè sigui així:

• una paperina de castanyes

• una bossa de patates

• una barra de pa

• un tros de pa

• un tall de pernil

• una cullerada de sucre

• un grapat d’ametlles

• un rajolí d’oli

• una safata de torrons (o de pastes)

• un got de suc de taronja

• una presa de xocolata

• una rajola de xocolata

• una peça de fruita

• un grill de mandarina

PÀG. 138

PÀG. 137

PÀG. 136 • una rodanxa de peix (o de lluç)

• un paquet de pasta

• un manat de julivert

• una caixa de taronges

• una capsa de galetes

Feu la diferència entre el vocabulari que s’as-
sembla més: una presa i una rajola de xocolata,
una barra i un tros de pa, una caixa i una capsa.

Podeu aprofitar aquesta activitat per fer, per
grups, una situació comunicativa de compra-
venda en una botiga.

12 Si el nivell de l’alumnat és baix, podeu escriure
el text a la pissarra, ordenat, perquè els nois i les
noies només l’hagin de copiar i fer la compren-
sió lectora amb la vostra ajuda.

Recordeu que convé treballar sistemàticament les
estructures «hi ha» i «hi havia», ja que el domini
d’aquestes dues estructures fa que disminueixin
considerablement els errors ortogràfics. Com sem-
pre, és important treballar-les simultàniament oral-
ment i per escrit.

Aconsellem que feu una visita a un mercat, però
abans prepareu-la bé, prepareu un qüestionaris,
una llista de tot el que voleu observar, dels produc-
tes que voleu buscar, etc.

Allò que veiem i percebem en cada mercat és un
reflex de les maneres de fer i de les maneres de
viure de cada poble; és una projecció de la seva
identitat i de la seva manera de veure el món. Els
mercats reflecteixen la diversitat de persones i de
cultures que hi conflueixen i esdevenen un espai
de la multiculturalitat i de la integració. Actualment,
els mercats del nostre país representen un lligam
entre la tradició i la modernitat.

Podeu consultar www.edu365.com/eso/acollida
«L’Akira se’n va al mercat»

PÀG. 143

PÀG. 142

PÀG. 139

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

797602 _ 0063-0125.qxd  2/8/05  08:41  Página 110



111

8
37 Recordeu que l’alumnat castellanoparlant té

molta dificultat amb els finals consonàntics. Dic-
teu les paraules següents perquè l’alumnat com-
pleti les taules de discriminació fonètica del lli-
bre.

• /\/-/|/: estanc, any, sang, company, lluny,
venc, cranc, puny.

• /n/-/m/: pom, ram, pam, compren, pont, al-
gun, dormim, dormint.

• /r/-/ɾ/: merceria, carrer, peixateria, roba, pa-
perina, regalar, carnisseria, barra.

• /¢/-/l/: cul, gall, full, pal, pèl, poll, tall, mal.

Parleu de la Setmana Santa i de la Pasqua i aprofi-
teu per introduir les religions arreu del món, que es
treballen en la unitat 8 de l’àrea de Ciències socials,
que trobareu al CD-ROM.

Comenteu que notaran que és Setmana Santa per-
què tindran una setmana de vacances, però que
aquestes festes tenen un sentit religiós. Segons el
nivell de l’alumnat, podreu explicar més detalls o
menys, però comenteu que alguns dies tenen cele-
bracions específiques, com ara la benedicció del
Diumenge de Rams o la mona del Dilluns de Pas-
qua, però que els altres dies es fan processons.

En alguns llocs, es fan actes molt especials. Si en la
localitat on viviu se celebra la Setmana Santa d’una
manera especial, expliqueu els actes que s’hi fan. 

Com que acostumen a ser actes força religiosos
(potser, excepte la mona) tindran reticències a par-
ticipar-hi, si el cristianisme no és la seva religió, pe-
rò està bé que ho coneguin i que vagin a veure al-
gun acte, si tenen curiositat.

ESQUEMA DE DIÀLEG

Podeu demanar a l’alumnat que prepari un diàleg
amb aquesta estrucutura i el representi davant de
la classe.

La situació pot ser aquesta: has comprat quatre io-
gurts naturals i quan arribes a casa comproves la
data de caducitat i t’adones que estan caducats.
Tornes a la botiga on els has comprat.

PÀG. 150

PÀG. 148 –Salutació a la dependenta.

–Salutació de la dependenta.

–Explicació del problema.

–Comentari d’estranyesa de la dependenta.

–Demostració amb els iogurts.

–Petició del tiquet de compra.

–Lliurament del tiquet de compra i comentari
que la data és d’avui mateix. 

–Comprovació que és veritat,

–Disculpes i oferiment d’uns altres iogurts

–Agraïment i comiat.

–Disculpes i comiat.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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9
Fem esport
INTRODUCCIÓ

Històricament, l’esport ha servit d’intercanvi entre pobles i cultures i és un element que afavoreix
les relacions socials.

A l’edat de l’alumnat al qual va dirigit aquest material, l’esport és un tema molt proper que fomen-
ta la participació. És un tema que permet realitzar moltes situacions comunicatives.

A l’àrea de matemàtiques s’utilitzen els problemes relacionats amb l’esport per treballar la com-
prensió lectora. A C. de la naturalesa és treballa la relació entre esport i salut i a C. Socials l’esport
arreu del món (Jocs Olímpics, seleccions esportives, etc.).

Podem aprofitar aquest tema per parlar de la competència social, de la igualtat d’oportunitats, la
solidaritat, del respecte vers els altres, del “bullying”, de l’obligació que tots els nois i totes les
noies tenen de fer educació física durant l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva cultura
d’origen, etc. 

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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9

Llengua

§ Lèxic bàsic: els esports.

§ Escriure una carta.

§ L’estructura d’obligació «haver de».

§ Verbs: el present de subjuntiu.

§ Discriminació fonètica de les terminacions
verbals.

§ Els quantitatius.

§ Els canvis ortogràfics en els verbs.

§ Els complements verbals.

§ Descripcions.

§ Sant Jordi.

§ La festa de la llum pura a la Xina.

§ La festa de moros i cristians.

¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic dels esports i el seu entorn.
2. Saber utilitzar les estructures d’obligació «haver de», «caldre que».
3. Conèixer i memoritzar el present de subjuntiu.
4. Discriminar sons consonàntics i relacionar-los amb l’ortografia.
5. Saber els canvis ortogràfics en els verbs.
6. Reconèixer els diferents complements d’una oració. Saber descriure.
7. Conèixer la història dels nombres.
8. Conèixer els nombres romans.
9. Resoldre mentalment operacions.

10. Resoldre problemes.
11. Conèixer el llenguatge específic de la relació entre salut i esport.
12. Conèixer els organismes esportius internacionals.
13. Conèixer festes i tradicions.

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

CONTINGUTS 

Matemàtiques

§ Història dels nombres.

§ Nombres romans.

§ Comprensió i resolució de problemes.

§ Càlcul mental.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic d’esports i salut.

§ Prevenció de malalties.

§ La natació.

Ciències socials

§ Els jocs olímpics.

§ El Comitè Olímpic Internacional.
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Abans de fer la lectura del text, podeu jugar al quin-
to amb el lèxic de l’esport.

3 Aquest text és un bon recurs per treballar l’exis-
tència de desigualtats socials en molt àmbits a
causa del gènere, de les condicions físiques,
dels recursos econòmics, de la llengua, etc. Per
exemple, la tasca d’arbitrar sempre s’associa a
l’home.

4 Recordeu que és convenient treballar la memò-
ria visual i la segmentació sil·làbica amb el lèxic
d’aquesta activitat.

Encara que presentem el mode subjuntiu, és im-
portant continuar treballant tots els temps del mode
indicatiu, especialment amb l’alumnat que tingui
un nivell de competència lingüística baix, que pro-
bablement encara no està preparat per compren-
dre el subjuntiu.

Expliqueu algunes possibilitats per fer oracions en
subjuntiu, per exemple:

• Quan + (verb en present de subjuntiu) + (expres-
sió temporal) + (verb en futur): Quan entrenis ca-
da dia guanyaràs.

• El dia que + (verb en present de subjuntiu) +
(verb en futur): El dia que esquiïs et cansaràs.

• (Subjecte) + (verb en present d’indicatiu) + que
+ (verb en present de subjuntiu): El meu pare vol
que patini.

• Imperatiu negatiu: No + (verb en present de sub-
juntiu): No fumis més.

14 Amb l’alumnat que tingui un nivell baix de com-
petència lingüística, feu aquesta activitat en pre-
sent d’indicatiu.

Abans de fer aquesta activitat, expliqueu el sig-
nificat dels verbs que encar no coneixen. Des-
prés, relacioneu cada verb amb una imatge, te-
nint en compte que no sempre responen a la
descripció, sinó que de vegades només hi estan

PÀG. 157

PÀG. 155-156

PÀG. 153 relacionats indirectament: cronometrar, lluitar,
esquiar, jugar, pintar, fer petons, guanyar, bufar,
saltar, patinar, conduir, rentar-se, pesar, golejar,
córrer, llegir, encertar, cantar, nedar, pegar.

Finalment, escriviu una oració amb cada verb
que tingui alguna cosa a veure amb la fotografia
que hi està relacionada.

18 Treballeu formes d’obligació primer oralment,
fent oracions com les de l’exemple:

– Haig d’anar molt amb bicicleta per tenir les
cames fortes.

– Haig de fer halterofília per tenir els braços
forts.

– Cal fer natació per tenir l’esquena ampla.
– Cal jugar cada dia a futbol per ser un bon fut-

bolista.
Recordeu que els castellanoparlants per fer la
forma d’obligació utilitzen «tener que», per la
qual cosa cal fer especial èmfasi en aquest
col·lectiu perquè no utilitzin el verb tenir en les
formes d’obligació.

Després de treballar i practicar les formes d’obli-
gació, les podeu relacionar amb el mode sub-
juntiu i fer-ne exemples oralment:

– Cal que vinguis aviat.

– Calia que guanyessin la copa.

19 Per començar, llegiu en veu alta aquestes ora-
cions, entre les quals n’hi ha unes quantes que
són d’obligació. Després, demaneu a l’alumnat
que identifiqui les formes d’obligació i les sub-
ratlli. Si cal, ajudeu-los, ja que es poden confon-
dre en alguns casos. Finalment, poden copiar
només les oracions d’obligació a la llibreta.

22 Amb l’alumnat que té un nivell més baix de
competència lingüística, demaneu que expliquin
la història de les imatges en algun temps d’indi-
catiu. En aquesta seqüència d’imatge, tenim els
situacionals que ja hem treballat, però ara apli-
cats a l’esport.

PÀG. 159

PÀG. 158

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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23 Abans de fer l’activitat, treballeu la imatge. Par-

leu de l’esport i la minusvalidesa (per exemple,
de les persones que han d’anar amb cadira de
rodes) i la importància d’ajudar-los a incorporar-
se a totes les activitats amb normalitat. Recor-
deu que en l’àrea de Ciències socials teniu infor-
mació sobre els jocs paralímpics.

24 Abans de fer les activitats concretes, feu exerci-
cis de llengua oral, per exemple:

• Demaneu que expliquin els esports que els
agraden més i els motius.

• Demaneu que expliquin els esports que no els
agraden i els motius.

• Pregunteu quins esports es practiquen al seu
país i quins són més populars. Per exemple, a
l’Índia i al Pakistan és el criquet.

• Pregunteu si al seu país practicaven algun es-
port i on ho feien.

• Pregunteu si aquí practiquen algun esport fan
i quins són.

26 Abans de fer aquesta activitat, repasseu els
verbs pronominals en els diferents temps ver-
bals que hàgiu estudiat: llevar-se, rentar-se,
pentinar-se, dutxar-se, etc.

Primer, comenteu oralment el que passa a cada
imatge; després, cada noi o noia pot explicar
una vinyeta i dir en quin ordre li sembla que van.
Així les anireu ordenant. Finalment, feu l’activitat
per escrit, cada alumne individualment o tots
junts a la pissarra, segons el que us sembli més
convenient.

Seguramnet, l’alumnat amb un nivell més baix,
tindrà dificultat a l’hora de col·locar els adverbis,

PÀG. 161

PÀG. 160 per indicar l’ordre de les accions. Ajudeu-los i
expliqueu quins adverbis hi podem posar i què
signifiquen.

28 Aquest text pot ser un bon punt de partida per
parlar de la igualtat d’oportunitats malgrat les di-
ferències.

Recordeu que sempre va bé continuar fent exer-
cicis de memòria visual amb les faltes fetes en
els dictats.

33 Dicteu les paraules següents perquè l’alumnat
completi les taules de discriminació fonètica del
llibre. 

• /n/-/m/: patinen, esquien, nedàvem, jugaven,
saltàvem, xuten, llançaven, encistellem.

• /“/-/‘/: judo, gimnàstica, xarxa, xut, joc, gel,
xiulet, gent.

Podeu relacionar la Festa de la llum pura, a la Xina,
amb la diada de Tots Sants, l’1 de novembre, que
heu vist en la unitat 2, ja que tenen un sentit molt
semblant: recordar els éssers estimats que ja no hi
són.

Parleu del dia de Sant Jordi, ja que és una festa
que es viu molt al carrer, i que s’acostuma a cele-
brar als centres docents. Pregunteu-los les seves
impressions davant d’aquest dia, si els ha semblat
una festa estranya, agradable, divertida, avorrida,
etc. Llegiu també la informació del llibre perquè en-
tenguin quin sentit té i què se celebra realment.

Podeu buscar més informació: www.xtec.es «Sant
Jordi»

PÀG. 165-166

PÀG. 164

PÀG. 162

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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Què em fa mal?
INTRODUCCIÓ

La unitat 10 parla dels mals i dels remeis, de la medicina convencional, de les medicines tradicio-
nals, de la relació entre el medi ambient i la salut, de la sanitat pública i de la concepció de la me-
dicina als països d’origen de l’alumnat, etc. 

Aprofitem aquesta unitat per parlar del dret universal a la sanitat pública. Convé explicar els drets
i els deures que tenen tots com a ciutadans i ciutadanes del nostre país.

La salut va estretament lligada a les condicions del medi ambient. Per això és important fomentar
entre els joves una reflexió crítica i una actuació responsable davant l’entorn. Cal que prenguin
consciència que estar sa o malalt no és una qüestió de sort, sinó que podem fer moltes coses per
gaudir de bona salut: podem tenir hàbits saludables, podem tenir cura de la higiene, etc.

Tot això, a més d’aprendre com es diuen les malalties més freqüents, com s’han d’adreçar al met-
ge, com poden explicar com es troben i què els fa mal, com es diuen els diversos especialistes
mèdics, etc.

Per treballar aquestes últimes unitats, tingueu en compte aquests punts bàsics:

1. L’alumnat que ha fet totes les unitats des d’un principi té, en general, un nivell de competència
lingüística força acceptable i, per tant, té capacitat per participar molt activament en les clas-
ses. A més, aquests alumnes estan capacitats per treballar aspectes morfològics i sintàctics
més elevats.

2. L’alumnat que, tot i que ha treballat totes les
unitats, ha hagut de fer el procés de lectoes-
criptura, és possible que oralment pugui se-
guir la resta del grup, però pel que fa a l’es-
criptura, a la morfologia i a la sintaxi, encara
té greus dificultats i, per tant, probablement
li cal fer encara un treball més sistemàtic.

3. L’alumnat que s’ha incorporat a la meitat del
curs i no ha fet tot el material, no té el nivell
de competència lingüística suficient per fer
una part dels exercicis plantejats i, per tant,
és convenient que faci els exercicis més sen-
zills i sistemàtics, especialment els de lèxic.
De tota manera, sempre que s’incorpora
alumnat nou, convé començar per les prime-
res unitats. És més productiu això (encara
que vulgui dir dedicar-li una atenció espe-
cial) que demanar-li que s’adapti al ritme de
la resta de la classe, que porta un bagatge
que ell no té.

4. L’alumnat que s’acaba d’incorporar només
podrà fer els exercicis de lèxic d’aquestes
unitats i convé que treballeu paral·lelament
les primeres unitats del material.

.
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Llengua

§ Lèxic bàsic: la salut, mals i remeis.

§ Diferència entre amb, hem i en.

§ Pronoms febles (OD).

§ La consulta del metge.

§ Verbs: l’imperfet de subjuntiu 
i el condicional.

§ El nombre: singular i plural.

§ L’imperatiu.

§ Discriminació fonètica de sons vocàlics 
i consonàntics.

§ Ortografia: i/ix, tx/ig.

§ El Dia dels treballadors.

§ La Pasqua ortodoxa.

¡¡
¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic relacionat amb la salut: els mals i els remeis.
2. Saber la diferència entre amb, hem i em.
3. Saber què són els pronoms febles.
4. Conèixer i utilitzar els pronoms febles d’objecte directe.
5. Conèixer i memoritzar l’imperfet de subjuntiu.
6. Discriminar sons consonàntics i relacionar-los amb l’ortografia.
7. Utilitzar fluidament el llenguatge matemàtic bàsic.
8. Entendre i resoldre problemes matemàtics.
9. Resoldre operacions i problemes mentalment.

10. Conèixer el llenguatge específic d’ecologia. Prendre consciència de la rela-
ció entre l’ecologia i la salut.

11. Conèixer la història de la medicina.
12. Conèixer les diferents pràctiques mèdiques d’arreu del món.
13. Conèixer el nostre sistema sanitari.
14. Saber per què és festa l’1 de maig a la majoria de països.
15. Conèixer festes i tradicions. 

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Matemàtiques

§ Comprensió i resolució de problemes.

§ Càlcul mental.

§ Divisibilitat.

Ciències de la naturalesa

§ Prevenció de malalties.

§ Relació entre ecologia i salut.

§ Importància de les actituds ecològiques.

Ciències socials

§ Història de la medicina.

§ Diferents tipus de pràctiques mèdiques.

§ La sanitat pública al nostre país.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Si és possible, porteu una farmaciola a l’aula amb
diversos medicaments i productes per curar ferides
i malalties. Abans de començar les activitats d’a-
questa unitat, presenteu el vocabulari directament,
ensenyant els objectes un per un, dient el nom i de-
manant a l’alumnat que el repeteixi. Després, escri-
viu els noms a la pissarra i demaneu que els copiïn
per memoritzar-los. De cada producte o objecte,
expliqueu per a què serveix i feu preguntes a l’a-
lumnat sobre la forma o el color.

2 Heu presentat en directe els medicaments i al-
tres coses que formen part de la farmaciola, pe-
rò per presentar les malalties i les fractures, us
haureu de servir de les fotografies. Relacioneu
cada nom amb la fotografia adequada. Comen-
teu que les imatges corresponents a l’al·lèrgia i
al refredat són molt semblants, demaneu-los
que es preguntin quines coses poden provocar
al·lèrgia i això els ajudarà a saber quina imatge
és la correcta.

3 Llegiu el text en veu alta dues o tres de vegades,
de manera que diferents nois i noies representin
els personatges que intervenen en el diàleg. De-
maneu-los que preparin un diàleg semblant en
grups de quatre persones per poder-lo represen-
tar en veu alta davant de tota la classe.

Els podeu ajudar explicant-los com ens adrecem
habitualment als metges, quines preguntes els
fem i quines preguntes ens fan ells, etc. Més en-
davant, quan hàgiu treballat més la unitat, tor-
neu a fer un diàleg semblant a aquest, però amb
més vocabulari i més coneixements de la llen-
gua de la medicina.

Expliqueu les expressions més freqüents sobre la
salut, que els permetran explicar què els passa si
no es troben bé. És important que ho treballeu i
que ho aprenguin bé, ja que poden necessitar-ho
en la seva vida diària.

PÀG. 171

PÀG. 169

PÀG. 168 Convé que treballeu oralment totes aquestes ex-
pressions, i que proposeu situacions versemblants,
que podrien ser reals, perquè les representin da-
vant de la classe. Per exemple:

• Situació: vas al dentista i et pregunta què et pas-
sa. Has de dir dues coses. 

– Què li passa?

– Em fa mal el queixal i tinc febre.

• Situació: vas pel carrer i et trobes un amic o una
amiga. Et pregunta com estàs.

– Hola. Com estàs?

– Hola. No em trobo gaire bé.

– No? Què et passa?

– Tinc mal de coll i mal de panxa.

• Situació: has caigut pel carrer i et fa mal un peu.
Vas a l’hospital d’urgències.

– Bon dia. Què li passa?

– Vinc perquè em fa mal el peu. He caigut i em
fa por haver-me’l trencat.

– Passi, que li farem unes radiografies.

– Moltes gràcies.

7 Abans de fer l’activitat pròpiament, descriviu
oralment la imatge. Comenteu què li deu passar
a cada persona sense mirar la llista que teniu a
la dreta, i fixeu-vos si fan cara d’amoïnats, de
tristos, d’enfadats o de contents. Podeu fer pre-
guntes com ara les següents:

• Creus que és un CAP o un hospital?

• De què fan cara els personatges de la imatge?

• Creus que a tots els visitarà el mateix metge?
Per què?

• Per què hi ha un cartell que demana silenci?

• Totes les persones del dibuix estan malaltes?
Quines no ho estan?

Després, feu preguntes relacionades amb la me-
dicina al seu país:

• Hi ha moltes diferències entre els metge del
teu país i els d’aquí?

• Al teu país, quan t’has de visitar, on vas?

• Al teu país, la sanitat és gratuïta?

• Al teu país, la gent acostuma a anar al metge
gaire sovint?

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

797602 _ 0063-0125.qxd  2/8/05  08:41  Página 118



119

10
És important que els feu escriure el perfet de sub-
juntiu complet a la llibreta i que el memoritzin. Re-
cordeu que és important que estudiïn els verbs i
que els pregunteu per assegurar-vos que els saben.
Recordeu que al final del llibre teniu unes pàgines
amb els models de conjugacions regulars i alguns
verbs irregulars.

12 Si el nivell de competència lingüística de l’alum-
nat és baix, podeu fer la mateixa activitat però
amb les oracions en indicatiu. Així fan un treball
paral·lel al de la resta de la classe, però de ma-
nera més senzilla i adaptada al seu nivell.

14 Segurament, quan heu mostrat la farmaciola, al
començament de la unitat, ja heu presentat al-
guns d’aquests fàrmacs. Ara podeu fer una re-
passada i comentar els que no hàgiu vist abans.

Expliqueu que de vegades el nom fa referència a
la «forma» del medicament, mentre que en al-
tres casos fa referència a l’efecte, per exemple,
una pomada és una crema que normalment es
presenta en un tub, mentre que un antiinflama-
tori és un medicament que produeix aquest
efecte, però que es pot presentar en forma de
pastilles, de pomada, de xarop, etc. 

Podeu aprofitar aquest text per fer un dictat. Se-
gons el nivell de competència lingüística que tingui
l’alumnat, el podeu fer preparat (consulteu la pàgi-
na 22 d’aquesta guia didàctica) o bé el podeu fer
després d’haver-lo llegit i fet la comprensió lectora,
però sense preparar-ne especialment l’ortografia.

Després del dictat, recordeu de fer el treball de me-
mòria visual.

19 Un metge una mica especial és el veterinari,
que té cura dels animals. En unitats anteriors ja
heu treballat els noms dels animals, però en la
unitat de la salut, també convé parlar de la salut
dels animals. Abans de fer aquesta activitat,
descriviu oralment l’escena, expliqueu quins
animals hi ha i quines malalties sembla que tin-
guin. Què creieu que els haurà de fer el veteri-
nari?

PÀG. 174

PÀG. 173

PÀG. 172

20 Observeu els dibuixos i parleu dels serveis d’ur-
gències, expliqueu que atenen qualsevol proble-
ma de salut que tingui qualsevol persona, a
qualsevol hora del dia, i que sigui urgent.

Comenteu que tothom que ho necessiti pot anar
a un servei d’urgències, i que normalment n’hi
ha a tots els hospitals i en alguns CAP. Pregun-
teu-los si hi han anat mai o si hi han acompa-
nyat alguna altra persona.

Després, relacioneu les oracions amb les vinye-
tes, de manera que pugueu escriure la seqüèn-
cia dels fets, des que el paleta té l’accident fins
que l’atenen a l’hospital.

Un cop ordenades les oracions, si considereu
que tenen prou nivell, els podeu demanar que
escriguin un text en què s’expliquin tots els fets,
fent servir aquestes oracions i altres que escrigui
ells, que descriguin altres elements que no s’es-
menten en les oracions de l’activitat, i que donin
cohesió al text.

Un cop acabades les activitats d’aquesta pàgina,
podeu fer l’activitat de repàs de quantitatius que us
proposem a continuació:

• Escull l’opció correcta per omplir els espais buits
de les oracions següents:

– El meu pare està molt malalt i no millora
.......................

res gens molt una mica

– Tothom es va posar al seu servei, però ella en-
cara no en tenia .......................

prou poc bastant massa

– No sabia com ho havia de fer i ho va fer
...................... malament.

prou gaire gens bastant

– Va suspendre tots els exàmens perquè eren
...................... difícils per a ell.

prou molt massa bastant

– En aquell club només hi havia dones: no hi
havia ...................... home.

cap ningú algú gens

PÀG. 176

PÀG. 175

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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– No mengeu encara aquestes pomes: no són

...................... madures.

res prou molt bastant

– Deu haver passat ...................... perquè passen
moltes ambulàncies.

res algú cap alguna cosa

– Pots venir ...................... dia: sempre som a casa.

cap algú gaires qualsevol

– No ha sobrat ...................... de carn.

res gens gaire algú

– El meu avi és molt vellet i ...................... té una
dent.

gens només sola qualsevol

– Ahir vas menjar ...................... i és lògic que avui
tinguis mal de ventre.

molt prou gaire massa

– Ho van dir per la televisió i ara ...................... ho
sap.

molts ningú tothom bastants

– Aquell professor va molt de pressa i ho explica
tot ...................... detalladament.

poc gaire algú mica

– La sala estava bastant plena: hi havia ......................
gent.

gens poca força qualsevol

Treballeu l’imperatiu i feu que n’aprenguin la con-
jugació només amb l’alumnat que hagi assumit els
temps verbals que heu treballat fins ara. L’alumnat
que hagi tingut dificultats amb els verbs, segura-
ment no està preparat per comprendre i saber utilit-
zar un nou temps. 

Pel que fa a l’ortografia de x/ix i tx/ig, només convé
treballar-la amb l’alumnat que tingui un nivell d’es-
criptura acceptable. Treballeu només la fonètica
amb l’alumnat que tingui un nivell més baix.

31 La principal dificultat que tindran a l’hora de fer
aquesta activitat no és conjugar els verbs, sinó
saber quin temps verbal convé posar-hi.

PÀG. 178

PÀG. 177

LLENGUA I INTERCULTURALITAT

Treballeu detingudament totes les oracions, es-
criviu-les a la pissarra, si cal, i feu que observin
quins elemenst ens indiquen si està en present,
en passat o en futur. El present i el futur no ofe-
reixen dificultats, però el passat és delicat, ja
que hi ha diversos temps que tenen significats
lleugerament diferents.

Potser serà convenient que us entretingueu a
explicar la diferència entre el perfet d’indicatiu,
l’imperfet d’indicatiu i el passat perifràstic, feu
servir les oracions per completar com a exem-
ple.

Si el nivell de l’alumnat és baix, seleccioneu les
oracions que us semblin adequades i que pu-
guin resoldre amb els temps verbals que cone-
guin millor. Consulteu les conjugacions del final
del llibre sempre que calgui, però insistiu que
convé aprendre-les de memòria.

31 Utilitzeu aquest text per treballar la consciencia-
ció ecològica de l’alumnat. Tingueu en compte
que en molts països no hi ha cap mena de preo-
cupació social pel medi ambien, per això convé
insistir-hi quan arriben aquí.

Treballeu el vocabulari que no coneguin i expli-
queu que tots podem aportar el nostre gra de
sorra a la conservació del planeta. 

Els pronoms febles són un dels aspectes gramati-
cals més complexos d’explicar, però són d’ús molt
freqüent i, per tant, cal ensenyar-los, encara que si-
gui d’una manera molt senzilla i esquemàtica.  

Per explicar els pronoms febles, no podem partir de
l’anàlisi sintàctica, ja que no s’ha fet i no tenen el
nivell de competència lingüística per fer-la. De tota
manera, podeu fer una explicació a partir d’exem-
ples molt sistematitzats, que us posem a continua-
ció:

Formes dels pronoms febles
Es fa servir una forma o una altra segons la posició
del pronom feble respecte del verb:

• Davant d’un verb que comença per consonant:
em, et, es, ens, us.
Exemples: em rento, et rentes, es renta, ens ren-
tem, us renteu.

• Davant d’un verb que comença per vocal: m’, t’,
s’, ens, us. 

PÀG. 179
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Exemples: m’adono, t’adones, s’adona, ens ado-
nem, us adoneu.

• Darrere d’un verb que acaba en consonant o dif-
tong: -me, -te, -se, -nos, -vos.

Exemples: rentar-me, rentar-te, rentar-se, ren-
tem-nos, renteu-vos.

• Darrere d’un verb que acaba en vocal: ‘m, ‘t, ‘s,
‘ns.

Exemples: agafa’m, agafa’t, agafi’m, agafi’ns.

Alguns casos de substitució amb pronoms febles 
Complements determinats

• Davant d’un verb que comença per consonant.
Exemples:

– En Joan porta el diari. –➤ el porta

– En Joan porta els diaris. –➤ els porta

– En Joan porta aquesta carpeta. –➤ la porta

– En Joan porta les carpetes. –➤ les porta

• Davant d’un verb que comença per vocal o hac.
Exemples:

– En Joan obre el llibre. –➤ l’obre

– En Joan obre els llibres. –➤ els obre

– En Joan obre la porta. –➤ l’obre

– En Joan obre aquestes portes. –➤ les obre

– En Joan il·lustra aquest llibre. –➤ l’il·lustra

– En Joan il·lustra la revista. –➤ la il·lustra

• Darrere d’un verb que acaba en consonant o dif-
tong. Exemples:

– Regalem aquest llibre. –➤ regalem-lo

– Regaleu els llibres. –➤ regaleu-los

– Regaleu la joguina. –➤ regaleu-la

– Regalem aquestes joguines. –➤ regalem-les

• Darrere d’un verb que acaba en vocal:

– Agafa el cotxe. –➤ agafa’l

– Agafa els cotxes. –➤ agafa’ls

– Agafa la jaqueta. –➤ agafa-la

– Agafa aquestes jaquetes. –➤ agafa-les

Complements indeterminats

• Davant d’un verb que comença per consonant.
Exemples:

– En Joan vol caramels. –➤ en vol

– En Joan vol galetes. –➤ en vol

– En Joan vol ametlles. –➤ en vol

– En Joan vol sucre. –➤ en vol

• Davant d’un verb que comença per vocal o hac.
Exemples:

– En Joan agafa caramels. –➤ n’agafa

– En Joan agafa galetes. –➤ n’agafa

– En Joan agafa ametlles. –➤ n’agafa

– En Joan agafa sucre. –➤ n’agafa

• Darrere d’un verb que acaba en consonant o dif-
tong. Exemples:

– Agafem caramels. –➤ agafem-ne

– Agafeu galetes. –➤ agafeu-ne

– Va agafar ametlles. –➤ va agafar-ne

– Va agafar sucre. –➤ va agafar-ne

• Darrere d’un verb que acaba en vocal. Exemples: 

– Agafa caramels. –➤ agafa’n

– galetes. –➤ agafa’n

– Agafa ametlles. –➤ agafa’n

– Agafa sucre. –➤ agafa’n

Complements neutres

• Davant del verb. Exemples:

– En Joan vol això. –➤ ho vol

– En Joan agafa allò. –➤ ho agafa

– En Joan vol que vinguis. –➤ ho vol

– Joan farà el que voldrà. –➤ ho farà

• Darrere del verb. Exemples:

– En Joan va portar allò. –➤ va portar-ho

– Agafa això. –➤ agafa-ho

– Fes el que vulguis. –➤ fes-ho

– Va portar el que va poder. –➤ va portar-ho
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M’agrada viatjar
INTRODUCCIÓ

Aquesta unitat és una síntesi del procés personal que ha comportat el fet migratori. Vam comen-
çar el curs parlant del lloc d’on vénen i acabem parlant del viatge que van fer per arribar al nostre
país, i també d’altres viatges.

Viatjar comporta un cúmul d’experiències positives i negatives que enriqueixen les persones. A
partir de les diferents lectures d’aquesta unitat, el coneixement de l’espai, la imaginació i les histò-
ries de vida del llibre de Lectoescriptura, es poden endegar converses i debats sobre les seves
pròpies experiències i els seus somnis. Així tots us podreu enriquir en un intercanvi realment par-
ticipatiu.

En aquesta unitat repassem el que hem anat aprenent al llarg del curs, però també hi ha vocabu-
lari nou i estructures noves. Com que els viatges estan relacionats amb els mitjans de transport,
convé recordar el vocabulari que hi està relacionat, perquè ara en treballarem de més complet i
més precís que serà complementari del que ja coneixem. 

El final del curs és un bon moment per parlar de viatges, ja que és possible que alguns tornin al
seu país de visita. També és un bon moment perquè ja fa un temps que són aquí i potser ja no pa-
teixen tant el dol migratori, i poden parlar més tranquil·lament del seu viatge des del seu país cap
aquí. 

També aprofitem aquesta unitat per fer una recopilació de les festes i tradicions del nostre país,
que hem anat treballant al llarg de tot el curs, i celebrant a la classe i al carrer, per poder-les com-
parar amb les d’altres cultures. Ja hem dit que
considerem que les festes són un molt bon ele-
ment d’integració.
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Llengua

§ Lèxic bàsic: els viatges.

§ La platja i la piscina.

§ L’autopista.

§ El diàleg: expressió i entonació.

§ Sinònims i antònims.

§ Verbs: imperatiu.

§ Els verbs ser, voler i poder.

§ Pronoms febles (OI, OP, CC).

§ Com s’ha d’escriure una carta.

§ Sant Joan.

§ Les festes majors.

§ La Diada d’Eivissa i Formentera.

¡¡¡¡
¡OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Conèixer el lèxic relacionat amb els viatges.
2. Conèixer i memoritzar l’imperatiu.
3. Relacionar sinònims i antònims.
4. Saber els verbs irregulars més freqüents.
5. Conèixer els pronoms febles.
6. Discriminar sons vocàlics i consonàntics i relacionar-los amb l’ortografia.
7. Realitzar petits diàlegs sobre el tema dels viatges.
8. Saber consultar un horari.
9. Comprendre i resoldre problemes.

10. Conèixer el llenguatge específic de l’univers.
11. Conèixer el llenguatge específic i el funcionament del sistema solar.
12. Ser conscients de les semblances que hi ha entre els diferents països i ac-

ceptar amb respecte les diferències.
13. Saber què és una festa major.
14. Conèixer festes i tradicions.

Matemàtiques

§ Comprensió i resolució de problemes.

§ Unitats de longitud.

§ Repàs general.

Ciències de la naturalesa

§ Llenguatge específic de l’univers.

§ El sistema solar.

§ Moviments i estructura de la Terra.

Ciències socials

§ Semblances i diferències entre països.

§ Les festes. El meu país.

CONTINGUTS 
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1 Observeu aquestes imatges i relacioneu-les amb
el nom corresponent. Al mateix temps, recordeu
el vocabulari dels mitjans de transport i relacio-
neu, per exemple, el pilot i els bitllets amb l’avió.
Fixeu-vos en la particularitat de l’autobús, pre-
gunteu si saben què és un bus turístic i, si viviu
a Barcelona, si l’han agafat mai. Podeu pregun-
tar també si han dormit mai en una tenda e
campanya, i si han viatjat mai en una caravana.

2 Segurament gairebé tots els alumnes han agafat
el tren alguna vegada. Comenteu oralment
aquest dibuix, que mostra el vestíbul d’una esta-
ció i descriviu-lo. Tot i que per resoldre l’activitat
convé que us fixeu en el que fa la gent, observeu
també els elements que hi ha: el bar, les taqui-
lles, el quiosc, la bústia, etc. Digueu que aquí no
es veu, però que el lloc on s’aturen els trens és
l’andana.

Demeneu que comparin aquesta estació amb
les del seu país. Tingueu en compte que en la
majoria de països hi ha tren, per la qual cosa la
majoria d’alumnes podran fer aquesta compara-
ció. Parleu també de les diferències entre els
tren d’aquí i els d’altres països: els vagons, els
seients, etc.

Feu un treball exhaustiu de la imatge. Només tenen
metro les ciutats grans, per això potser alguns
alumnes no l’han agafat mai (si no viuen a Barcelo-
na o a València). Expliqueu que és com un tren que
circula sota terra, i que hi ha andanes com en les
estacions de tren.

Descriviu entre tots el dibuix, tant el que hi veieu
com el que fan les persones, i associeu cada ex-
pressió a l’actitud d’una persona. 

Per respondre les preguntes, potser caldrà que re-
cordeu el vocabulari i les expressions que fem ser-
vir per descriure persones.

PÀG. 186

PÀG. 185

PÀG. 184

Llegiu el text atentament i comenteu el viatge que
explica. Si no ho saben, expliqueu què és un camp
de treball i comenteu que de vegades s’organitzen
viatges per ajudar un país que ho necessita i que hi
ha gent que hi va com a voluntària, de manera que
es passa les vacances treballant desinteressada-
ment.

Si teniu algun alumne cubà, demaneu-li que us ex-
pliqui alguna cosa del seu país.

16 Observeu atentament aquestes dues fotografies
i compareu-les. Expliqueu oralment les caracte-
rístiques de la platja i de la piscina. 

A part del que es pot veure en les imatges, com
ara que a la piscina hi ha trampolí i a la platja
no, que a la platja hi ha sorra i a la piscina no,
parleu de les coses que no es veuen, comenteu
si l’aigua és dolça o salada, per exemple. 

Després, parleu de les experiències personals
de cadascú en relació amb la piscina i amb la
platja. Pregunteu si el seu país té mar i quines
preferències tenen. Si hi ha algun alumne que
practiqui la natació, digueu-li que us expliqui
perquè li agrada nedar i si neda de la mateixa
manera a la platja i a la piscina.

22 Aquesta activitat serveix per practicar l’impera-
tiu. Tot i que el nivell d’una part de l’alumnat no
és prou alt per treballar l’imperatiu, convé pre-
sentar-lo, com a mínim, oralment, ja que és un
temps d’ús molt freqüent: seu, tanca la porta,
esborra la pissarra, etc.

Aquesta activitat correspon a un nivell elevat
perquè cal identificar la persona verbal de cada
ordre i fer la transformació del verb de l’impera-
tiu al subjuntiu. Per resoldre correctament l’acti-
vitat cal tenir un cert domini dels dos temps, tot i
que poden consultar les conjugacions el final del
llibre, si els cal.

PÀG. 194

PÀG. 192

PÀG. 187

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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11
Recordeu que l’explicació dels pronoms febles no
es pot fer a partir de conceptes sintàctics. Convé
fer-la a partir dels exemples, com els que teniu al
llibre. 

És millor que no els treballeu amb l’alumnat d’un
nivell més baix, i abans d’explicar-los, valoreu com
han adquirit els que heu treballat en la unitat ante-
rior, ja que un excés de pronoms sense compren-
dre complicaria el seu aprenentatge.

Feu aquestes activitats només amb l’alumnat que
considereu que ha entès els pronoms febles, enca-
ra que tingui dificultats per fer-los servir. Si us sem-
bla convenient, podeu resoldre les activitats vosal-
tres mateixos i fer-les servir com a exemple.

Encara que no tinguin prou nivell per treballar-los i
fer-los servir, convé que sàpiguen què són els pro-
noms febles i que en puguin entendre el significat.

PÀG. 196-197

PÀG. 195

El final de curs coincideix amb la proximitat de l’es-
tiu, i l’estiu és una època de l’any en què hi ha mol-
tes festes majors. 

En aquesta pàgina treballem la festa de Sant Joan,
que se celebra en molts llocs dels Països Catalans.
Les revetlles i les fogueres són una celebració gene-
ralitzada, expliqueu en què consisteixen i animeu-
los a participar-hi. Comenteu també altres més par-
ticulars, com ara la de Ciutadella, a Menorca.

Parleu també del solstici d’estiu, de la flama del Ca-
nigó i de la coca de Sant Joan.

Recordeu el que vam veure en la unitat 1 sobre les
festes majors. En l’àrea de Ciències socials es tre-
ballen les festes majors i se’n repassen els actes
més important.

PÀG. 198

LLENGUA I INTERCULTURALITAT
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MATEMÀTIQUES

Orientacions didàctiques
Introducció

Per tal que l’alumnat nouvingut pugui incorporar-se amb més facilitat a les classes de matemàti-
ques de l’aula ordinària és necessari que, a més a més de tenir el nivell adequat, entengui les ex-
plicacions i els enunciats de les activitats i dels problemes. En definitiva, que domini el llenguatge
específic d’aquesta àrea.  

El nostre objectiu fa que l’eix central de les classes de matemàtiques sigui la llengua, i per això tre-
ballem aquesta àrea amb una metodologia semblant, paral·lela i integrada a les altres tres àrees
d’aprenentatge. Aquest nou plantejament d’ensenyament-aprenentatge també ens permet anar
repassant els temes més importants que es treballen en l’àrea de Matemàtiques, des del Cicle su-
perior de Primària fins a l’ESO, però aprofundint especialment en el llenguatge específic.

Tingueu en compte que convé fer oralment la correcció de totes les activitats i tots els problemes.
Per treure el màxim rendiment d’aquest material, és important que estigueu pendents de la com-
prensió dels enunciats, per això cal verbalitzar tots els plantejaments, les operacions, els resultats,
etc., ja que és tan important saber fer les operacions com saber expressar-les: explicar què s’ha
de fer, què es fa i quin és el resultat. Tots els dictats de nombres i d’operacions han estat plante-
jats perquè es transcriguin en lletres. Per exemple, és bàsic saber que 3 � 4 � 7, però encara és
més important entendre què vol dir i saber expressar «tres més quatre igual a set». També és im-
prescindible fer càlcul mental per automatitzar l’ús dels nombres.

El lèxic utilitzat en els problemes de cada unitat forma part del vocabulari que es treballa a les al-
tres àrees, per tal que sigui significatiu i que la dificultat només sigui el llenguatge específic. Els
enunciats de les activitats i dels problemes són clau per fer aquest aprenentatge. 

És important tenir en compte que l’alumnat que està fent el procés de lectoescriptura tindrà difi-
cultats per treballar el llenguatge específic per escrit, però cal treballar-lo oralment per recuperar-
lo quan ja sàpiguen llegir i escriure, i estiguin preparats per treballar-lo per escrit.

L’alumnat analfabet haurà de fer, bàsicament, l’aprenentatge de les operacions bàsiques. També
hi una part de l’alumnat que, tot i haver estat escolaritzat, té un nivell baix de matemàtiques; per
tant, hi haurà aprenentatges que no podrà fer encara que tingui un nivell de competència lingüís-
tica acceptable. També ens podem trobar amb alumnat que té un nivell molt alt de matemàtiques,
però amb un nivell de competència lingüística baix. Per això cal reorganitzar els grups classe en
l’àrea de Matemàtiques i, fins i tot, treballar per racons. Per aquest motiu, les activitats marcades
com a nivell alt de dificultat fan referència al nivell lingüístic, no al matemàtic. El nivell de matemà-
tiques de cada noi o noia l’ha de determinar cada professor o professora i, a partir d’aquí, fer els
agrupaments necessaris d’acord amb la seva valoració i el seu criteri.

Les cinc imatges que hi ha sota el títol de cada unitat són un bon recurs per presentar el tema de
matemàtiques que iniciem, i permeten treballar l’expressió oral i la relació de les matemàtiques
amb les altres àrees. La imatge més grossa de la part superior coincideix amb la de la mateixa uni-
tat de les altres àrees, de manera que constitueix un punt d’unió entre les unitats integrades.

Les icones que s’utilitzen són les mateixes i tenen el mateix significat que en l’àrea de Llengua.

És convenient que consulteu la primera part de la guia i especialment la part de metodolo-
gia, estratègies, jocs i recursos. Tingueu en compte que la llengua és l’eix i l’eina d’aprenen-
tatge de totes les àrees.

Recordeu que el concepte d’unitats integrades implica que les diferents unitats d’aquesta
àrea s’introdueixin a partir de la unitat corresponent de l’àrea de Llengua.
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Comptem!

Comenceu per treballar els nombres oralment.

Combineu aquest estudi dels nombres amb el que
heu fet en l’àrea de Llengua. Feu veure a l’alumnat
que l’estudi dels nombres és important per a les
dues àrees.

Amb el quadre dels nombres al davant, aneu-los
llegint, a poc a poc, i feu que els repeteixin: de l’1 al
10, després de l’1 al 20, de l’1 al 30, etc. fins que
arribin al 100.

Podeu fer que cada alumne digui un nombre, per
torns. També podeu fer que comptin de dos en
dos, de tres en tres, de quatre en quatre, etc., sem-
pre amb el quadre al davant perquè la dificultat no-
més sigui lingüística.

Podeu escriure nombres a la pissarra perquè els
copiïn i n’escriguin el nom al costat. Un cop sabuts
els nombres oralment, podeu demanar-los que es-
criguin sèries de nombres (en lletres) a la llibreta.

Com a recurs lúdic podeu fer un joc com els que es
proposen fer amb els retallables del llibre de Llen-
gua i interculturalitat. Retalleu trossos de cartolina
quadrats; en uns quants trossos escriviu nombres
en lletres, i en altres, els mateixos nombres en xi-
fres. Després podeu jugar a aparellar-los i enganxar-
los junts a la llibreta, o bé podeu jugar al Memory, ja
que tots els jocs manipulatius els són de gran ajuda.

Continueu treballant tots els nombres de la mateixa
manera fins a arribar al bilió. 

Podeu fer dictats de nombres en què els hagin de
comprendre i escriure en xifres, però després de-
maneu-los que els escriguin en lletres, encara que
sigui copiant-los, ja que això també els ajudarà a in-
terioritzar-los.

Comenceu a introduir oralment, fent càlcul mental, el
llenguatge específic dels símbols bàsics (més,
menys, per, etc.). A més d’ensenyar-los el vocabulari
nou, comproveu que saben resoldre les operacions
bàsiques; si no en saben, caldrà que els n’ensenyeu.

PÀG. 7

PÀG. 6

PÀG. 4-5 Feu dictats d’operacions senzilles, demaneu que
escriguin a la llibreta l’operació que dicteu, que la
resolguin i que escriguin el resultat en lletres.

Podeu fer un primer joc de la guerra de vaixells.
Trobareu plantilles per confeccionar les cartes de
joc al CD-ROM i instruccions per al desenvolupa-
ment del joc a la pàgina 28 d’aquesta guia. En una
de les coordenades podeu posar lletres i a l’altra
nombres, que és la manera clàssica de posar en
pràctica aquest joc. Més endavant fareu tota mena
de combinacions per a les coordenades del joc dels
vaixells. La vostra carta de joc pot ser la que hi ha a
continuació i, com que tots els alumnes jugaran
contra vosaltres, les seves han d’estar en blanc.
Aneu omplint les caselles amb les coordenades a
mesura que les vagin dient, així controlareu que no
en repeteixen cap.

Les operacions bàsiques i les taules de multiplicar
són el primer que cal que aprenguin a dir en català,
després dels nombres. 

Després d’explicar els conceptes augmentar, dismi-
nuir, sumar, restar, multiplicar, dividir, partit per,
comptar de dos en dos, comptar de tres en tres,
etc. podeu treballar oralment a partir del càlcul
mental o fer sèries de dos en dos, de tres en tres,
de nou en nou, etc., augmentant i disminuint, etc.

PÀG. 8-9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A2

B ✗ ✗ ✗ B8

C ✗ ✗

D D1 ✗ D7 ✗

E3 ✗

✗ ✗ F6 F10

G4 ✗

✗ H5 ✗

I2 ✗ ✗ ✗

J1 J6

E

F

G

H

I

J
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Dicteu sumes, restes, multiplicacions i divisions
senzilles, feu que les resolguin i que després escri-
guin tota l’operació i el resultat en lletres. Exemple:
«3 � 4 � 7, tres més quatre igual a set».

Proposem, com a activitat lúdica, que jugueu a la
guerra de vaixells de les sumes posant, per una
banda, coordenades de nombres de 10 en 10, i de
l’altra, nombres de l’11 al 20, i fent que les caselles
s’identifiquin no per la combinació de les dues co-
ordenades, sinó per la suma dels dos nombres.
Trobareu plantilles per confeccionar les cartes de
joc al CD-ROM i instruccions a la pàgina 30 d’a-
questa guia. Feu que tota la classe jugui contra el
professor o professora, que serà l’únic que tindrà
els «vaixells» situats a la seva carta de joc, com per
exemple d’aquesta manera:

A més, també podeu jugar al quinto, tant de sumes
com de restes, multiplicacions, divisions, etc. Per
exemple, per jugar al quinto de sumes, podeu se-
guir el procés següent. Entre tots, escriviu a la pis-
sarra unes quantes sumes. L’alumnat haurà d’es-
criure el resultat d’algunes d’aquestes operacions a
la carta de joc que li donareu (per confeccionar-les,
seguiu les instruccions de la pàgina 27 i feu servir
les plantilles del CD-ROM). Per exemple, podeu es-
criure a la pissarra les sumes següents:

• 5 � 2 � • 10 � 3 � • 6 � 9 �

• 250 � 6 � • 33 � 7 � • 20 � 12 �

• 300 � 8 � • 100 � 290 � • 225 � 3 �

• 172 � 28 � • 130 � 28 � • 350 � 20 �

I cada cartró de joc ha de contenir vuit resultats d’a-
questes operacions, com les plantilles del CD-ROM.

Per exemple:

Aneu dient les operacions i cada alumne haurà d’a-
nar tapant les que tingui a la seva carta de joc fins
que algú pugui cridar «línia» i després «quinto».

7 Recordeu que les operacions no es plantegen
de la mateixa manera a tot arreu. Per exemple,
a la Xina, les divisions es plantegen d’una ma-
nera diferent de com es fa aquí. Si teniu alum-
nes xinesos, convé que les facin i les resolguin
de les dues maneres perquè es vagin acostu-
mant a la nova manera progressivament.

8 Aprendre les taules de multiplicar pot ser una
tasca molt mecànica, però cal fer-la, ja que són
imprescindibles per fer les operacions bàsiques
i, a més, com que segurament en la seva llengua
ja les saben, els ajuden a adquirir fluïdesa i rapi-
desa verbal amb els nombres. Feu un procés
semblant al que heu seguit per a l’ensenyament
dels nombres, perquè s’hi vagin familiaritzant,
després pregunteu-les, i més endavant, quan les
hàgiu treballat força, pregunteu-les també desor-
denades. Com que a alguns alumnes els costarà
molt aprendre-les, sempre que ho necessitin re-
meteu-los a la pàgina 9 perquè les consultin i, de
tant en tant, reciteu-les en veu alta.

Tal com hem proposat en el cas de la suma, tam-
bé podeu fer un joc de guerra de vaixells amb la
multiplicació dels nombres de les dues coordena-
des i un joc de quinto de multiplicacions.

Càlcul mental

Proposem una llista d’operacions senzilles perquè
treballeu oralment el càlcul mental. Un cop més, l’ob-
jectiu real no és que facin les operacions, sinó que
automatitzin l’ús dels nombres i que, amb la pràctica,
aconsegueixin anar cada vegada més de pressa.

Sumes:

• 12�6�18 • 18�11�29 • 7�29�36
• 11�23�44 • 19�27�46 • 31�15�46
• 29�28�57 • 34�41�75 • 66�33�99
• 6�69�75 • 27�15�42 • 21�38�59
• 51�43�94 • 59�12�71 • 76�28�104
• 81�13�94 • 62�35�97 • 45�49�94
• 56�15�71 • 77�22�99 • 53�19�72
• 86�8�94 • 75�19�94 • 13�44�57

10� 20 30 40 50 60 70 80 90 100

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111

12 22 32 ✗ ✗ ✗ 72 82 92

13 ✗ 33 43 ✗

14 24 ✗ ✗

✗

✗ ✗

✗

✗ ✗

✗ ✗ ✗

390 40 256 308

200 7 13 158

15

16

17

18

19

20
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Restes:

• 86�9�79 • 45�17�32 • 44�23�21

• 76�65�12 • 43�23�10 • 24�18�6

• 87�64�23 • 53�28�25 • 97�2�95

• 96�35�61 • 83�26�57 • 74�17�57

• 63�26�37 • 54�24�30 • 75�15�60

• 54�21�33 • 75�42�33 • 52�13�39

• 64�23�41 • 38�16�22 • 71�59�12

• 21�15�6 • 35�18�17 • 12�4�8

Multiplicacions:

• 2�12�24 • 6�15�90 • 7�13�91

• 8�16�128 • 9�15�135 • 9�20�180

• 6�21�126 • 7�20�140 • 8�30�240

• 9�25�225 • 3�34�102 • 11�12�132

• 11�14�154 • 11�20�220 • 12�12�144

• 12�15�180 • 13�11�143 • 13�20�260

• 14�11�154 • 16�21�336 • 16�40�640

• 17�11�187 • 17�20�340 • 17�30�510

Divisions: 

• 24 � 4�6 • 28 � 7�4 • 36 � 6�6

• 45 � 3�15 • 48 � 8�6 • 28 �14�2

• 52 � 13�4 • 63 � 31�3 • 64 � 8�8

• 69 � 3�23 • 72 � 4�18 • 72 � 9�8

• 81 � 9�9 • 88 � 22�4 • 92 � 4�23

• 98 � 14�7 • 77 � 11�7 • 69 � 23�3

• 54 � 3�18 • 36 � 12�3 • 28 � 7�4

• 60 � 15�4 • 72 � 3�24 • 75 � 5�15

Introduïu oralment el nom de les figures geomètri-
ques bàsiques, feu dibuixos a la pissarra i ense-
nyeu objectes que tinguin aquestes formes.

Recordeu que també s’ha de treballar el llenguatge
específic dels enunciats, per exemple: completa,
escriu, calcula, resol, etc. Això ho podeu anar fent a
mesura que vagin sortint enunciats amb paraules
noves.

PÀG. 10

Després de treballar les figures geomètriques, po-
deu fer un joc, però abans feu-ne un assaig: do-
neu instruccions a l’alumnat perquè faci un dibuix
geomètric a partir de les explicacions que doneu;
si interpreten correctament les vostres instruc-
cions, podeu fer el joc, si no, practiqueu una mica
més. Un cop els assajos surtin bé, podeu fer el
joc: demaneu a un noi o noia que surti de l’aula,
feu un dibuix a la pissarra i demaneu a tots els
que s’han quedat que el copiïn a la llibreta, esbor-
reu-lo de la pissarra i demaneu al noi o noia que
ha sortit que torni a entrar. Llavors entre tota la
classe han de donar-li instruccions perquè faci el
mateix dibuix a la pissarra; podeu fer que cada
alumnes doni una ordre per torns. Quan diguin al-
guna cosa que no és coherent o que no es corres-
pon amb el dibuix inicial, aneu-los corregint o fent
preguntes per precisar.

13 Treballeu el llenguatge específic de les divi-
sions. Abans de fer aquesta activitat, feu una
divisió a la pissarra i aneu indicant a quina part
de la divisió correspon cada nom: dividend, di-
visor, quocient, residu.

Recordeu que la majoria de l’alumnat ve de països
on la moneda no és l’euro; per això, cal que el co-
neguin des d’un bon començament i que s’acostu-
min a fer càlculs utilitzant-la, ja que és un element
bàsic per a la vida diària. Utilitzar la moneda real
és un bon recurs. També els podeu demanar que
portin alguna moneda o algun bitllet del seu país
per treballar-ne les equivalències.

Treballeu el llenguatge específic: equivalència,
taula, valors, bitllets, monedes, calcula, completa,
total.

Podeu trobar més recursos a:
dins «Activitats de matemàtiques».sos/clic

www.xtec.es/recur-

PÀG. 12

PÀG. 11
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Nombres i símbols

Segons el nivell que tingui l’alumnat, podeu treba-
llar tots els símbols matemàtics que es proposen en
el quadre o bé només els que són més bàsics.

Càlcul mental

Demaneu als nois i noies de la classe que diguin els
nombres de dos en dos, de tres en tres, de quatre
en quatre, de cinc en cinc, etc. Podeu fer el mateix
però disminuint; per exemple, podeu començar pel
400 i anar baixant (398, 396, etc.).

Podeu preguntar les taules de multiplicar seguides i
desordenades. És molt important anar recuperant
aquests aspectes per reforçar l’aprenentatge.

Feu també sumes i restes amb càlcul mental. Per
motivar-los a esforçar-se en el càlcul mental, el po-
deu convertir en un joc, i anar eliminant els que s’e-
quivoquin o els que hagin de fer les operacions a la
llibreta. També podeu formar dos equips i fer un
concurs.

Convé que busqueu estratègies perquè les classes
siguin motivadores, divertides i amenes, i els recur-
sos lúdics acostumen a funcionar molt bé, però tin-
gueu molt en compte l’edat de l’alumnat que teniu,
ja que les reaccions poden ser molt diferents.

3 Recordeu que un dels objectius de matemàti-
ques és aprendre el lèxic específic i, per tant, és
molt important fer totes les correccions oralment.

Exemple: 72.364 � 18 � 1.302.552

Setanta-dos mil tres-cents seixanta-quatre per
divuit igual a un milió tres-cents dos mil cinc-
cents cinquanta-dos.

Treballeu el llenguatge específic: sumes, restes, mul-
tiplicar, xifra, central, interior, càlculs, espais buits...

Una part important del llenguatge específic la tro-
bem als enunciats de les activitats i als problemes.
Assegureu-vos que el van adquirint i aneu repetint-
lo sovint.

Recordeu que una part d’aquest alumnat té un ni-
vell elevat de matemàtiques, però la dificultat la té
precisament en la falta de coneixement del llen-
guatge específic en català.

PÀG. 17

PÀG. 16 És important que l’alumnat es vagi fent un diccio-
nari del llenguatge específic de l’àrea. Podeu pro-
posar que destinin una part de la llibreta per a
aquesta funció, i que cadascú l’organitzi com li si-
gui més pràctic. Després els pot ser molt útil. 

L’objectiu principal dels problemes és treballar la
comprensió lectora i l’adquisició del llenguatge es-
pecífic. Tot el lèxic que surt als problemes s’ha tre-
ballat en les unitats 1 i 2 de les altres àrees.

Abans de fer els problemes d’aquesta pàgina, tre-
balleu les paraules i les expressions següents: fal-
tar-ne, tenir-ne, pesar, junts, hi ha en total, entre
tots dos, tocar-ne.

Treballeu conceptes matemàtiques que també són
lingüístics: els ordinals. Ara que ja coneixen els
nombres cardinals, poden aprendre els ordinals.
Expliqueu-ne la diferència de significat, ja que es
fan servir en casos diferents: uns indiquen quanti-
tat i els altres indiquen ordre.

15 Aquests conceptes corresponen als quantita-
tius indefinits, que també s’han treballat en l’à-
rea de Llengua: pocs, molts, cap, algun, etc.
Podeu, doncs, relacionar les dues àrees.

17 Si cal, abans de fer l’activitat, recordeu els co-
lors. Pregunteu el color d’alguns objectes de la
classe per comprovar que recorden els noms, i
després feu l’activitat, que recupera els ordi-
nals que acabem d’aprendre.

Feu la diferència entre circumferència i cercle, que
entenguin que la circumferència és la línia externa,
mentre que el cercle és l’espai del pla que limita
aquesta línia, l’interior de la línia.

19 Abans de fer aquesta activitat, és molt útil fer
servir el plànol de la població on us trobeu i si-
tuar-hi alguns llocs representatius: el centre

PÀG. 22

PÀG. 21

PÀG. 20

PÀG. 19
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escolar, la plaça de la vila, etc. Després, feu que
cada alumne hi situï casa seva, i així veureu si
entenen com s’ha de mirar un plànol i si s’hi si-
tuen fàcilment. Mentre manipuleu aquest plà-
nol, aneu explicant conceptes com ara perpen-
dicular i paral·lel, que els necessitaran per fer
aquesta activitat, en què han de situar carrers
en un plànol molt senzill.

20 Expliqueu què és un gràfic de barres i com s’hi
reflecteix la informació. En aquest cas, tant
l’estructura com la informació són molt senzi-
lles, i l’alumnat només ha de pintar caselles del
gràfic, però pot ser que una part dels nois i
noies no entengui el significat del gràfic.

21 Expliqueu oralment aquests cossos geomètrics
perquè els identifiquin. Abans, convé que expli-
queu la diferència entre figura geomètrica i cos
geomètric (les figures són planes, mentre que
els cossos tenen volum). Podeu explicar-ho a
l’alumnat així:

• Con: figura que té la base rodona i acaba en
punta.

• Esfera: figura circular, com una pilota.

• Cub: figura quadrada, com un dau.

• Piràmide: figura que pot tenir bases diferents,
com un quadrat o un triangle, i que acaba en
punta.

• Cilindre: figura que té dues bases rodones,
com un tub.

• Prisma: figura que té dues bases geomètri-
ques, que poden ser triangulars, quadrades,
etc.

Després que l’alumnat hagi dibuixat tots aquests
cossos, podeu mostrar objectes que tinguin
aquestes formes, i comprovar que han interpre-
tat bé les vostres explicacions. Pregunteu-los
noms d’altres objectes que també tinguin aques-
tes formes.

PÀG. 23

22 Feu explicacions orals també en aquesta acti-
vitat:

• Superfície corba: pla que té parts que no són
llises.

• Superfície plana: pla totalment llis.

• Rectes paral·leles: rectes que van en la ma-
teixa direcció i no es poden arribar a tocar
mai. Recordeu l’activitat 19 de la pàgina an-
terior.

• Rectes perpendiculars: rectes que es creuen
formant un angle de 90º. Recordeu també
l’activitat 19 de la pàgina anterior.

• Aresta: línia on es troben dues cares d’un cos
geomètric.

• Vèrtex: punt on es troben dues o més línies
d’una figura geomètrica o d’un cos geomè-
tric.

Si teniu a l’aula algun cos geomètric, us serà
més fàcil explicar els conceptes d’aresta i vèrtex.

25 Per fer aquesta activitat, cal que hagin adquirit
correctament els conceptes de prisma, cub i pi-
ràmide, ja que en aquest cas han d’identificar-
ne els tipus. Feu que s’adonin que triangular
vol dir ‘en forma de triangle’, que hexagonal vol
dir ‘en forma d’hexàgon’, que quadrangular vol
dir ‘en forma de quadrat’, etc.

27 En aquesta activitat es proposen jocs matemà-
tics diferents que podeu resoldre entre tots
oralment. Tot i que són molt senzills, poden
portar desacords, i això fomentarà l’expressió
oral, perquè caldrà que cadascú trobi la mane-
ra d’explicar el seu punt de vista. Perquè sigui
més fàcil, podeu reproduir a la pissarra alguns
dibuixos d’aquesta pàgina i anar provant les
possibles solucions.  

PÀG. 24
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Quina hora és?

Recordeu que la concepció del temps i les hores és
diferent en cada llengua i cultura, per tant, ense-
nyar les hores no és gens fàcil. Us serà més fàcil si
teniu un rellotge gran de fusta o de cartró, que us
permeti moure les busques i explicar detalladament
quin és el mecanisme horari.

Tingueu en compte que les hores es diuen diferent
al País Valencià, a les Illes i a Catalunya. Ensenyeu
el sistema horari que correspongui al lloc on us tro-
beu. Al material hem intentat reflectir-los tots, però
convé que us centreu en el que us correspon.

Si us sembla convenient, també podeu introduir al-
gun rellotge digital, per comentar que encara que
tingui un format diferent, s’ha de dir de la mateixa
manera.

Per adquirir correctament la manera de dir l’hora,
convé practicar molt, no només quan esteu treba-
llant aquest tema, moment en què tots estaran molt
concentrats en això, sinó que podeu preguntar l’ho-
ra en qualsevol altre moment de la classe i qualse-
vol dia, perquè hagin de dir l’hora en un moment
en què no hi estan concentrats.

3 Abans de fer aquesta activitat, repasseu les ho-
res que ja coneixen, i expliqueu les noves, que
són un complement de les anteriors, i que els
permetran dir l’hora de manera més precisa.
Durant les classes, podeu anar preguntant l’hora
que és a diferents alumnes.

Recordeu que el calendari varia segons els països i
les cultures. Expliqueu els moviments de la Terra i
la relació amb el calendari solar, compareu-lo amb
el lunar. Els xinesos celebren l’Any Nou cap al mes
de febrer, tot i que és una festa mòbil. El calendari
musulmà té 11 dies menys que el nostre, per això
fan el Ramadà, cada any, 11 dies abans. Els mesos
tenen 29 o 30 dies, per aquest motiu s’han de dei-
xar ben clars els paràmetres que necessitaran per
resoldre problemes que els plantegem.

6 Abans de fer aquesta activitat, podeu preguntar
la data de naixement de tots els nois i noies, i es-

PÀG. 30

PÀG. 29

PÀG. 26-27 criure-les a la pissarra al costat del seu nom. De-
maneu als alumnes que ho copiïn i, després,
pregunteu, per exemple:

• Quin dia va néixer la Tekle?

• Quin dia va néixer l’Stas?

• Qui va néixer el disset de juliol del mil nou-
cents noranta-u?

• Qui va néixer el 4 de maig de...?

Feu notar que, en català, la data sempre es posa
començant pel dia, i després el mes i l’any. En
alguns països no es posa en aquest ordre.

9 Abans de resoldre els problemes, expliqueu el
significat d’expressions que per a ells són noves,
com ara: «Quant dies han passat?», «Quantes
setmanes han passat?», «Quant temps fa?»

Per repassar els nombres, podeu jugar a un quinto
de numerals”. Demaneu als alumnes que diguin
numerals d’una xifra, de dues xifres, de tres xifres,
de quatre xifres i de cinc xifres. Escriviu-les en cinc
columnes de vuit fileres cada una. Per exemple:

Cada alumne escriurà, dins de la seva carta de joc,
vuit nombres, com a mínim un de cada columna.
Després jugueu com s’ha explicat a la pàgina 27.

PÀG. 31

1 xifra 2 xifres 3 xifres 4 xifres 5 xifres

7 24 367 1.890 34.675

9 75 225 2.325 78.925

4 31 953 9.758 11.265

0 52 710 3.251 23.450

8 98 568 6.888 42.567

5 12 100 5.250 65.000

3 44 895 7.863 81.520

6 63 415 4.213 55.610
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15 Resoleu aquests mots encreuats amb xifres.
Recordeu els conceptes que potser no s’han
treballat gaire, com ara any bixest, mitjanit, tri-
mestre, etc. Podeu reproduir els mots en-
creuats a la pissarra i fer-los tots junts, si cal,
amb l’ajuda d’un calendari.

Abans de fer les activitats d’aquesta pàgina, practi-
queu el càlcul mental amb les unitats de temps.
Feu preguntes com ara les següents:

• Tres hores, quants minuts són? I dues hores?
I cinc hores?

• Una setmana, quants dies són? I dues setma-
nes? I deu setmanes?

• Quants dies té, un mes? I dos mesos? I cinc
mesos? I set mesos?

• Tres minuts, quants segons són?

• Cent vint minuts, quantes hores són?

Expliqueu com se suma i es resta el temps a la pis-
sarra només a l’alumnat que tingui el nivell de ma-
temàtiques adequat. Els nois i les noies que tenen
un bon nivell d’escolaritat ja ho saben fer, però un
bon repàs sempre va bé i els facilita l’expressió oral,
ja que se senten segurs.

19 Expliqueu el vocabulari que necessiteu per re-
soldre aquestes activitats: pastilla, distància,
bategar, pulsacions. Observeu que tots els pro-
blemes impliquen un càlcul de temps, per això
tenen continuïtat respecte als de la pàgina an-
terior.

20 En aquest problema posem en relació el temps
amb la distància, amb la qual cosa introduïm
un càlcul de velocitat. Recordeu el mapa de la
península i, si cal perquè se situïn, podeu con-
sultar l’annex de mapes que trobareu en l’àrea
de Ciències socials. Expliqueu oralment el pro-
blema i, quan comproveu que han entès el
plantejament del problema, pregunteu a qui el
sap resoldre, ja que probablement una part de
l’alumnat no tindrà prou coneixements de ma-
temàtiques per resoldre’l.

PÀG. 35

PÀG. 34

PÀG. 33

Abans de començar els problemes d’aquesta pàgi-
na, repasseu el lèxic treballat en les àrees de Cièn-
cies socials i Ciències de la naturalesa sobre el
temps, el clima, les estacions de l’any, la tempera-
tura, la calor, etc. Després, expliqueu el llenguatge
específic de matemàtiques que necessiteu per re-
soldre aquests problemes: tant per cent, diferèn-
cia, capacitat, mitjana, potència. 

23 Expliqueu en què consisteixen les potències, i
en quina mena de problemes es poden aplicar.
Observeu la progressió de la primera part de la
taula, que està completa, i us servirà per com-
pletar la resta. Si és necessari, perquè com-
prenguin el problema fàcilment, podeu fer un
esquema a la pissarra: escriviu el nom d’en
Carles i que d’ell surtin tres fletxes, amb els
noms Marian, Stas i Laia (que corresponen a
dilluns), de cadascun sortiran tres fletxes més
(dimarts), i de cadascun d’aquests, encara tres
fletxes més (dimecres)... i així successivament.

PÀG. 36
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Quant mesura?

Explicar les mesures implica una abstracció, per ai-
xò és interessant aprofitar les cinc imatges que hi ha
sota del títol de la unitat 4 i de la unitat 6 i relacio-
nar-les amb les mesures corresponent. En aquesta
unitat, trobareu fotografies relatives a les mesures
de capacitat, de longitud i de massa.

Expliqueu les mesures i les magnituds. Per a l’alum-
nat que té un bon nivell d’escolarització, la dificultat
serà només de lèxic i, per tant, no tindrà gaires pro-
blemes, ja que els símbols són internacionals i segur
que els coneix. A l’alumnat que té un nivell baix
d’escolarització convé explicar-li les equivalències,
com passar d’unes unitats a les altres i com fer ope-
racions amb les diverses unitats de mesura. A més,
pot ser-li difícil de comprendre si prové d’un país
que té unes mesures diferents de les estàndards in-
ternacionalment.

Abans de fer les activitats d’aquesta pàgina, repas-
seu tots els noms de les diferents mesures i la rela-
ció amb les abreviatures. Repasseu els símbols
«més gran que» i «més petit que». 

Com que aquests problemes gairebé no aporten vo-
cabulari nou, per a l’alumnat amb un bon nivell de
matemàtiques segurament seran molt senzills, però
potser una part de l’alumnat tindrà dificultats no lin-
güístiques, sinó matemàtiques.

Abans de fer els problemes, expliqueu algunes pre-
guntes que hi apareixen:

• Quant pesen totes juntes?

• Quants litres hi caben?

• Quantes caixes queden?

• Quant ha costat cada un?

• Tots pesen igual?

• Quina distància recorrerà?

PÀG. 41

PÀG. 39-40

PÀG. 38

PÀG. 37 • Quant temps tardarà?

• Quants euros tenen?

• Quants pots necessitarem?

• Quants litres donarà?

• Quantes meitats hi haurà?

• Quantes n’hi ha?

• Quant costarà?

Recordeu les figures geomètriques que heu estu-
diat en la unitat anterior. Ara que esteu treballant
les mesures, expliqueu que també es poden mesu-
rar, expliqueu què és perímetre i l’àrea, que els
costats es mesuren en unitats de longitud i que l’à-
rea es mesura amb unitats de superfície. Expli-
queu les fórmules per calcular el perímetre i l’àrea
de quadrat, del rectangle i del triangle, i poseu al-
guns exemples.

19 Per resoldre aquests problemes, cal fer càlculs
amb unitats de longitud i de superfície, i tenir
en compte les fórmules del perímetre i de l’à-
rea. És molt important que vegin que les mate-
màtiques es poden aplicar a situacions de la
vida normal, i que segurament en algun mo-
ment necessitaran no només saber matemàti-
ques, sinó també saber-les expressar i explicar.
En aquest cas, els problemes tenen relació
amb les cases, que és el tema comú de la uni-
tat 4.

20 Comproveu oralment si recorden el nom dels
cossos geomètrics. Si no el recorden, digueu-
los tots per comprovar si el saben relacionar
amb el dibuix correcte. Finalment, comproveu
si el saben escriure.

21 Introduïu el tema dels angles, expliqueu què
són i en quins tipus es classifiquen: angle agut,
angle obtús i angle recte. Perquè entenguin el
concepte d’angle, podeu fer servir objectes de
la classe, per exemple, una capsa amb una ta-
pa, podeu obrir la tapa a diferents angles i de-
manar que diguin de quin tipus és.

PÀG. 43

PÀG. 42
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22 Entendre la diferència entre circumferència i
cercle és bàsic per aprendre a calcular el perí-
metre i l’àrea, que es practicaran més enda-
vant.

23 Apliqueu la fórmula de la longitud de la circum-
ferència, que teniu a la pàgina anterior per re-
soldre aquests problemes, en un cas, amb me-
sures donades, i en l’altre, havent de mesurar
els dibuixos de la pàgina. 

24 De nou amb el tema de la casa, apliqueu les
fórmules de l’àrea de les figures geomètriques
per resoldre aquest problema, ja que el primer
pas per respondre totes les preguntes és calcu-
lar l’àrea de la superfície de les habitacions.

Podeu aprofitar aquesta activitat per mesurar
l’aula, i fer càlculs semblants als del problema
amb dades reals.

Recordeu les figures geomètriques, i especialment
el triangle, ja que ara en treballem els tipus.

Per repassar les figures geomètriques i les mesures
de longitud, els podeu fer dibuixar algunes figures.
Per exemple:

• Dibuixar un quadret que faci 16 cm de perímetre.

• Dibuixar un triangle equilàter que tingui els cos-
tats de 5 cm.

• Dibuixar una circumferència que tingui 7 cm de
radi.

• Dibuixar un triangle rectangle que tingui un ca-
tet de 3 cm i l’altre de 9 cm.

• Dibuixar un rectangle que tingui dos costats de
7 cm i dos de 10 cm.

Un cop fetes les figures, proposem que calculin les
superfícies.

25 Podeu fer aquesta activitat fent els dibuixos a la
pissarra, en comptes de la llibreta. Podeu fer
sortir tots els nois i noies de la classe, per torns,
i demanar-los que dibuixin les figures. Després,
els companys i les companyes poden dir si ha
estat ben dibuixat o no, així ho podeu resoldre
de manera col·lectiva, vigilant que els que ho
facin malament no se n’avergonyeixin i que
l’actitud dels companys no sigui negativa.

PÀG. 45

PÀG. 44

27 Per resoldre els problemes, escolliu-ne un, lle-
giu-lo en veu alta, expliqueu el vocabulari que
no coneguin, demaneu-los que el llegeixin, i ex-
pliqueu el concepte que cal resoldre. Les foto-
grafies us poden ajudar a l’hora d’explicar el lè-
xic, ja que s’ha procurat il·lustrar paraules
significatives dels problemes. Amb els més difí-
cils d’entendre, podeu començar a plantejar 
el problema a la pissarra i demanar que l’aca-
bin a la llibreta, per corregir-lo després. Seguiu
aquest procés amb tots els problemes, tenint
en compte que serà més laboriós o menys se-
gons el nivell general del grup classe.  

PÀG. 46
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El temps passa...

Torneu a repassar les hores abans de començar a
fer les activitats d’aquesta unitat.

Recordeu que convé treballar sovint alguns temes,
per repassar-los i comprovar si l’adquisició dels co-
neixements és sòlida i duradora. Encara que no for-
min part d’aquesta unitat, de tant en tant cal fer ac-
tivitats de temes recurrents, com ara el càlcul
mental. És important treballar el llenguatge específic
i fer càlcul mental amb els euros i les unitats de
temps, per exemple:

• 20 euros, quantes monedes de 50 cèntims
són? I de 20 cèntims? I de 2 cèntims? 

• 50 euros, quants bitllets de 5 euros són? I mo-
nedes de 50 cèntims?

• Un dia i mig, quantes hores són? 

• Un trimestre, quants dies són? I mesos? I set-
manes?

• Un lustre, quants mesos són? I dies?

• Una setmana, quantes hores són?

Com a recurs lúdic, també podeu fer un quinto amb
les mesures de temps, o bé treballar conjuntament
el temps amb les altres mesures (longitud, capaci-
tat, massa) i fer-hi aparèixer tant els noms complets
com els símbols.

6 El càlcul temporal també s’aplica a la història.
Expliqueu qui eren Picasso i Marco Polo, si no
els coneixien, i feu els càlculs que es proposen.
Podeu fer càlculs semblants amb altres dates
que proposi l’alumnat, per exemple, si coneixen
algun fet històric important del seu país, o de la
seva religió, i el volen compartir amb la classe i
proposar els càlculs que es podrien fer.

Recordeu que en l’àrea de Ciències socials esteu
estudiant la Unió Europea, per tant, la referència a
l’euro és a partir de les explicacions que s’han fet
sobre el tema. Tot i que ja s’han fet activitats relacio-

PÀG. 50

PÀG. 49

PÀG. 48 nades amb monedes i bitllets d’euro, ara es faran
d’una manera menys manipulativa, calculant equi-
valències i sense veure bitllets ni monedes, i valo-
rant el preu de coses, de manera que tornem a veu-
re una aplicació pràctica de les matemàtiques. Cal
insistir-hi, ja que sovint pensen que alguns aprenen-
tatges són difícils d’aplicar en la vida real.

Insistim que és bàsic que totes les activitats es facin
oralment i per escrit.

Es poden comparar els preus d’aquí amb els dels
seus països d’origen. Per exemple: amb els 30 €
que valen uns pantalons a Lleida, quants pantalons
podries comprar a Ucraïna, la Xina, el Marroc, la
República Dominicana, les Filipines...

12 En l’àrea de Ciències de la naturalesa s’està tre-
ballant el tema de l’alimentació, per tant, el lè-
xic d’aquests problemes ja l’haurien de conèi-
xer, però abans de resoldre’ls, treballeu una
mica el llenguatge específic que hi apareix: dot-
zena, quilo, més barat, més car.

Si cal, recordeu tot el vocabulari dels aliments
prèviament, podeu recuperar la unitat 5 de
llengua, i el lèxic dels retallables.

Recupereu els càlculs temporals, insistiu en el voca-
bulari relacionat amb el temps: dies, setmanes, ho-
res, minuts, segons, i si cal, recordeu la manera de
sumar i restar unitats de temps.

15 Per respondre les preguntes, caldrà que ca-
dascú analitzi els seus hàbits, o bé que feu una
mitjana, unes dades aproximades i fictícies per
resoldre el problema tota la classe conjunta-
ment. En alguns casos, és impossible donar
una resposta precisa: 

«quants segons tardes a dutxar-te?» 

«quantes hores dorms cada mes?» 

«quants minuts estudies cada setmana?»

Només es pot donar una resposta aproximada,
però lògica i  fruit d’uns càlculs coherents i ba-
sats en unes dades inicials.

PÀG. 52

PÀG. 51
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16 Aquests problemes tenen com a tema l’euro,
que estem treballant en aquesta unitat, i també
la família i les edats de les persones que la for-
men.

Aprofiteu que en l’àrea de llengua heu estudiat
la família i les relacions de parentiu per fer una
activitat comunicativa amb els personatges del
dibuix. Per exemple podeu col·locar l’alumnat
en grups de quatre i fer-los representar els rols
dels personatges del problema. Després, acla-
riu els dubtes, si en tenen, i feu el plantejament
del problema. Si el nivell de llengua ho permet,
podeu demanar als alumnes que inventin pro-
blemes semblants.

Al final suggerim que pregunteu l’edat dels pa-
res i els avis i, també, l’edat que es porten amb
ells.

17 El calendari perpetu té un component lúdic que
fomenta la comunicació i l’expressió oral. Ser-
veix per calcular quin dia de la setmana era la
data que vulguem.

Com que el funcionament potser és una mica
complex i segurament els costarà entendre’l, el
podeu explicar oralment, al mateix temps que
poseu un exemple amb una data que ells escu-
llin, com ara la del naixement d’algun noi o noia
de la classe.

PÀG. 54

PÀG. 53 Després, podeu calcular el dia de la setmana
que va ser qualsevol data que vulgueu.

Com a activitat complementària, podeu escriure el
problema següent a la pissarra i dir a l’alumnat que
el copiï a la llibreta ordenadament i contesti les pre-
guntes.

Problema

Es va morir el nou de maig del dos mil quatre.

Va acabar la carrera de farmàcia el mes de junt de
l’any mil nou-cents quaranta-nou.

El meu avi Toni va néixer el quinze d’abril del mil
nou-cents vint i es va casar el mes de maig del mil
nou-cents cinquanta-dos.

Preguntes

• Quants anys ha viscut l’avi Toni?

• Quants anys i quants mesos va ser solter?

• Si la carrera de Farmàcia durava sis anys, quin
any va començar-la?

• Quants anys va estar casat, si l’àvia encara és vi-
va?
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Tot es mesura

Podeu aprofitar les fotografies de la primera pàgina
de la unitat per relacionar les unitats de mesura
amb els diversos oficis. Comenteu si hi ha algun ti-
pus de mesura que sigui més pròpia d’un ofici, per
exemple, la longitud per a un sastre o una modista,
el pes per a un fruiter o un carnisser, el temps per
a un rellotger, etc.

Recordeu que s’ha de treballar tant oralment com
per escrit.

Feu una repassada general de totes les unitats de
mesura que heu treballat fins ara. Feu operacions i
càlculs comparatius. Convé que vagin adquirint
fluïdesa en el maneig d’aquestes magnituds, ja
que això els servirà no només per a l’àrea de mate-
màtiques, sinó també per a altres àrees quan s’in-
corporin al curs corresponent del sistema educatiu
normal.

Treballeu el llenguatge específic: capacitat, dimen-
sions, taula (terme matemàtic), corona circular,
sector circular, segment circular, quocient, coma
(terme matemàtic), longitud de la circumferència,
diàmetre, radi.

6 Recordeu la fórmula de la longitud de la cir-
cumferència, que heu treballat en la unitat 4, i
feu els càlculs que corresponen per completar
la taula. Si cal, dibuixeu circumferències de
mides diferents a la pissarra per fer els càlculs
basant-se en alguna cosa més concreta. 

10 És important contextualitzar qualsevol aprenen-
tatge i per això aprofitem per fer una mica 
d’història i fer notar que les coses no han estat
sempre de la mateixa manera, ni en el futur se-
gurament seran sempre com ara. És important
transmetre la necessitat que té la societat ac-
tual de transformació, ja que moltes coses ja

PÀG. 58

PÀG. 57

PÀG. 56

PÀG. 55 s’han transformat. Pregunteu si en els seus paï-
sos també hi ha altres unitats de mesura que
no són les estàndard, i segurament molts us di-
ran que sí que n’hi ha. Aquest text és un bon
exemple del canvi que han experimentat les
mesures en el nostre país.

Treballeu el llenguatge específic: lliura, sistema mè-
tric decimal, carregar, mitjana, total, etc.

11 Aquests problemes, que continuen també a les
pàgines 59 i 60, contenen vocabulari que l’a-
lumnat ja coneix, però sempre és important re-
cordar-lo. Tenint en compte que hi ha moltes
propostes de problemes, potser és més ade-
quat fer una selecció que s’adapti a cada grup
classe concret, ja que fer-los tots, i especial-
ment si es treballen oralment i a fons un per
un, pot ocupar molt temps. També podeu divi-
dir la classe en grups i fer que cada grup en
resolgui uns quants. Recordeu que és impor-
tant treballar-lo oralment, fer que els llegeixin i
els interpretin, perquè la comprensió és bàsica
per a la resolució correcta.

Expliqueu oralment què són els nombres primers i
els nombres compostos.

Un bon exercici de lèxic específic és fer que escri-
guin la paraula clau, el verb operatiu, dels enun-
ciats de les activitats. És una activitat que convé
anar fent sovint, ja que per a ells és molt nova i re-
quereix una tècnica que fins ara no han aplicat:
observar de què va el problema abans de tenir l’e-
nunciat complets. 

Si en els primers problemes tenen dificultats, po-
deu oferir una llista de tres o quatre verbs possi-
bles per a cada activitat i demanar-los que escullin
els que els sembli més adequat, explicant també
per quin motiu rebutgen els altres; per exemple,
per a l’activitat 12 podeu proposar: escriu, pinta,
calcula i resol; per a l’activitat 13, podeu proposar:
escriu oracions, completa, calcula i encercla. Tin-
gueu en compte que en algunes activitats hi pot
haver més d’un verb que hi vagi bé, per exemple,
en l’activitat 12 serien acceptables tant pinta com
encercla.

PÀG. 61
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També és recomanable que s’inventin problemes
senzills perquè els resolguin els seus companys i
les seves companyes. Si el nivell ho permet, podeu
fer petits concursos d’inventar i fer operacions,
d’inventar i resoldre problemes, etc.

En aquestes activitats es treballa el vocabulari dels
enunciats, i també els conceptes de múltiple i divi-
sor. El fet d’haver de buscar el verb adequat per
completar l’enunciat és força nou per a ells, i obli-
ga a analitzar de què va l’activitat per descobrir
quin verb cal posar-hi. Segurament, haureu de de-
dicar una estona a explicar-ho les primeres vega-
des, fins que adquireixin la tècnica i la puguin apli-
car ells sols a totes les activitats. Fomenteu la
discussió a classe sobre les possibilitats que pot
proposar cada alumne.

En la unitat 1 ja es van treballar les parts de la divi-
sió, de manera que n’han de conèixer el nom, però
sempre convé recordar-lo, ja que segurament una
bona part de l’alumnat no el té present. Després,
expliqueu, amb exemples, els conceptes de màxim
comú múltiple i mínim comú divisor. 

Expliqueu el llenguatge específic: múltiple, divisor,
xifra, descomposició, dividend, divisor, quocient,
residu, nombre natural, mínim comú múltiple, mà-
xim comú divisor. Parleu del significat, però també
insistiu en la paraula, escriviu-la a la pissarra, de-
maneu que la copiïn, que la sàpiguen llegir, etc.

Continueu treballant els conceptes de m.c.m i
m.c.d. amb les diverses activitats que es proposen,
però torneu a repassar conceptes que ja heu treba-
llat anteriorment: unitats de longitud i mesura d’an-
gles. És important anar recuperant temes que ja s’-
han treballat perquè no s’oblidin, i sempre tenint en
compte que la correcció oral és bàsica. Segons els
casos, caldrà que recordeu i torneu a explicar el vo-
cabulari o la teoria, però convé que deixeu marge a
l’alumnat perquè ho recordi i, fins i tot, permeteu
que uns s’ho expliquin als altres, controlant sempre
que ho facin correctament.

PÀG. 64

PÀG. 63

PÀG. 62

Expliqueu el llenguatge específic nou: mesura com-
plexa, decimal, mesura incomplexa o decimal.

Continuem recuperant el tema de les unitats de
mesura, però ara des d’un altre punt de vista, ja
que practiquem la descomposició i el pas de forma
complexa a forma incomplexa. Les activitats combi-
nen el repàs del que ja s’ha après (32 i 33) amb la
pràctica dels conceptes nous.

Com sempre, l’objectiu bàsic dels problemes és la
comprensió lectora que els permetrà resoldre’ls.
Treballeu-los segons el nivell del grup classe, amb
molt suport de l’expressió oral i fent servir les foto-
grafies per explicar (o recordar) el significat d’algu-
nes paraules. podeu seleccionar els problemes que
us semblin més adequats, si fer-los tots resulta im-
possible a causa del temps, o bé dividiu la classe
en grups perquè cada grup en resolgui uns quants i
després se’ls expliquin els uns als altres.

Digueu a l’alumnat que s’inventi petits problemes a
nivell oral i que els resolguin els companys i les
companyes.

PÀG. 66

PÀG. 65
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Dividim l’espai

Podeu introduir el tema amb l’ajuda de les fotogra-
fies que hi ha a la pàgina inicial d’aquesta unitat.
Relacioneu el concepte de fracció amb les paraules
tros, tallada, etc.

Pregunteu en quants trossos està dividida la prime-
ra imatge i aprofiteu per dir que és un mosaic; co-
menteu que és una divisió irregular i que no es pot
expressar amb fraccions. Pregunteu si saben què
és la segona imatge i expliqueu què són les catifes
de flors. Comenteu que la tercera imatge és una ta-
llada de síndria, que les síndries es poden dividir en
parts iguals i aquestes parts es poden expressar en
fraccions. Parleu del plat, que és a la quarta foto-
grafia, expliqueu en quantes parts està dividit. Fi-
nalment, comenteu els trencaclosques, i pregunteu
si n’han fet mai i si aquesta divisió es pot expressar
amb una fracció.

És un bon moment perquè l’alumnat amb un nivell
d’escolarització previ molt baix faci trencaclosques:
els ajudarà a situar-se en l’espai. Pot resultar un
bon treball d’atenció i de concentració.

Segons el nivell previ de matemàtiques dels nois i
les noies nouvinguts, serà necessari explicar el con-
cepte de les fraccions, o no, amb més o menys pro-
funditat. Podeu fer dibuixos a la pissarra i explicar
d’una manera gràfica el valor de cada fracció, per
complementar els dibuixos que hi ha en aquesta
pàgina. Observeu que totes les divisions de l’espai
són regulars. Suggerim que feu una relació entre
les fraccions i el rellotge (un quart, dos quarts, tres
quarts...) i que aprofiteu per repassar les hores en
el català del Principat .

Expliqueu els conceptes de llenguatge específic:
enter, fracció, numerador, denominador, fraccions
equivalents, simplificar, fracció irreductible, nom-
bre decimal, nombre mixt. A llarg de la unitat anirà
apareixent tot aquest vocabulari.

És important que dediqueu temps a explicar com
s’anomenen les fraccions. Expliqueu els partitius i
feu a la pissarra una llista com aquesta:

PÀG. 68

PÀG. 67 • 2 – mitjos

• 3 – terços

• 4 – quarts

• 5 – cinquens

• 6 – sisens

• 7 – setens

Des del reconeixement de fraccions i la representa-
ció gràfica en un dibuix, fins a la resolució de pro-
blemes senzills fent servir fraccions, es tracta sim-
plement d’entendre el significat de les fraccions i
treballar la comprensió lectora de problemes.

Continueu fent activitats amb fraccions, és impor-
tant que practiquin molt tots els temes que estu-
dien, sempre amb la correcció oral i, per tant, la re-
ferència constant a la llengua i al vocabulari. El fet
d’haver de completar l’enunciat dels problemes fa-
rà que s’esforcin més a comprendre’ls. Fomenteu
la discussió sobre les possibilitats que proposin per
completar cada enunciat.

Expliqueu com fer operacions amb fraccions: su-
mes i restes, de moment

Expliqueu el concepte de fraccions equivalent, ob-
serveu que és el mateix dividir un espai en quatre
trossos i agafar-ne un que dividir-lo en vuit trossos i
agafar-ne dos. Podeu portar ala classe algun objec-
te que es pugui tallar, per exemple un pastís o una
pizza, i fer-lo servir com a exemple real.

Expliqueu què és un nombre decimal i procureu
que quedi molt clara la relació entre fraccions i
nombres decimals, cal insistir-hi molt i posar-ne
exemples. Segurament, els alumnes que tenen un
nivell acceptable de matemàtiques no hi tindran di-

PÀG. 75

PÀG. 73

PÀG. 70-71

PÀG. 69
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ficultats, però per als alumnes que tenen un nivell
més baix pot ser força difícil d’entendre que la ma-
teixa relació es pugui expressar de maneres dife-
rents. És difícil explicar a alumnes que no entenen
gaire la llengua els conceptes matemàtics abstrac-
tes, per això és molt útil fer servir dibuixos a la pis-
sarra o, si és possible, objectes reals que es puguin
manipular per mostrar els conceptes de la manera
més pràctica possible. 

Treballeu el llenguatge específic nou: milers, cente-
nes, desenes, unitats, dècimes, centèsimes, mil·lè-
simes.

Expliqueu les propietats de les operacions: com-
mutativa, associativa i distributiva. Expliqueu que
no totes les operacions tenen les mateixes propie-
tats, per exemple, podeu demostrar a la pissarra
que la resta no té cap d’aquestes propietats, i com-
parar-la amb la suma. És important que l’alumnat
practiqui, no només les operacions matemàtiques,
sinó la llengua que els serveix de suport, tant oral-
ment com per escrit.

Feu càlcul mental amb fraccions i decimals. Per
exemple:

• Un quart més un quart.

• Una meitat més un quart.

• Una meitat més una meitat.

• Dos vuitens més un quart.

• Tres cinquens menys un mig.

• Dos quarts més tres vuitens.

• Dos coma cinc més tres.

• Dos coma cinc per tres.

• Vuit coma tres més dos coma quatre.

• Deu coma vint-i-cinc per dos.

Per acabar la unitat, problemes per resoldre. En
aquesta pàgina de problemes, recuperem temes
que hem treballat en les unitats anteriors: els euros
i els càlculs temporals. És important anar recupe-
rant temes ja tractats perquè no s’oblidin, per fer
un repàs global i cíclic durant tot el curs. Recordeu
que és bàsic treballar la comprensió lectora, tot i

PÀG. 78

PÀG. 77

que hem tingut cura que el vocabulari ja hagi apa-
regut en unitats anteriors, d’aquesta àrea o de les
altres.

Podem proposar una roda de preguntes, de mane-
ra que cada noi o noia pregunti una equivalència a
un altre. Els que les encertin continuen en el joc i
els que les fallin, en queden fora, fins que només
quedin dos jugadors.

També podeu jugar al quinto amb fraccions equi-
valents. Per fer-ho, primer copieu a la pissarra el
quadre següent:

Després, l’alumnat haurà de fer-se la seva carta de 
joc a la llibreta i copiar tres nombres de cada co-
lumna.

1__
2

2__
4

4__
8

8___
16

16___
32

32___
64

1__
3

2__
6

4___
12

8___
24

16___
48

32___
96

1__
5

2___
10

4___
20

8___
40

16___
80

32____
160

1__
7

2___
14

4___
28

8___
56

16____
112

32____
224

1__
11

2__
22

4__
44

8__
88

16__
176

32__
352
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Observeu les fotografies de la pàgina inicial d’a-
questa unitat. Segurament, encara no saben a què
fa referència la paraula incògnita en matemàtiques,
per això no saben la relació amb la X de la primera
fotografia. Els que saben més matemàtiques, po-
den tenir una pista a la segona fotografia, en què
trobem una equació resolta a la pissarra. També te-
nim un parell de fotografies relacionades amb l’eco-
nomia (potser també caldrà que expliqueu aquesta
paraula). Podeu fer hipòtesis sobre el significat de
la fotografia del mig, que sembla simbòlica, amb
una persona enfilada sobre una pila de bitllets ge-
gants. Finalment, l’interrogant també pot voler dir
moltes coses, relacioneu-lo amb el significat de la
paraula incògnita.

Expliqueu què és el percentatge i com es calcula.

Comenteu també el vocabulari específic relacionat
amb aquest tema que anirà apareixent: equiparar,
percentatge, pressupost, rebaixes, ofertes, recórrer,
gràfic, estalviar, ingressos, associar.

2 Aquesta activitat és un bon exemple de la utilitat
d’alguns conceptes matemàtics per a la vida
diària, en aquest cas, del tant per cent aplicat a
les rebaixes. Si el treball d’aquesta unitat coinci-
deix amb l’època de rebaixes, podeu aprofitar
per visitar un centre comercial o les botigues del
voltant de l’escola, per practicar el càlcul de per-
centatges i descomptes. A més, aprofiteu per re-
passar el vocabulari de coses de casa, que ja
heu treballat en la unitat 4. 

3 Repasseu conceptes treballats en unitats ante-
riors, per no oblidar-los. Si considereu que cal,
recordeu breument les unitats de mesura de
longitud. És molt útil anar combinant el repàs de
temes ja treballats, amb la introducció de temes
nous.

4 Practiqueu el tema que hem presentat en la pà-
gina anterior, de nou amb un cas que l’acosta a

PÀG. 81

PÀG. 80

PÀG. 79 la vida diària. A més, introduïu el tema de la in-
terpretació de gràfics, que per a alguns pot ser
difícil. És important que vegin la lògica de fun-
cionament del gràfic, ja que quan s’incorporin al
sistema educatiu en trobaran en totes les àrees,
i caldrà que els sàpiguen interpretar.

Treballeu la comprensió lectora dels problemes i
feu-los, o corregiu-los oralment. En la unitat ante-
rior ja hem explicat la relació entre les fraccions i
els nombres decimals. En un d’aquests problemes
es planteja també la relació entre percentatge i
fracció, de manera que és una tercera manera de
representar un mateix concepte. Si en la unitat an-
terior no han tingut problemes per comprendre la
relació entre fracció i nombre decimal, segurament
ara tampoc en tindran per relacionar-los amb el
percentatge, si han entès bé el concepte. 

6 En aquesta activitat es treball la comprensió lec-
tora a partir d’una historieta, semblant a un acu-
dit, dividida en fragments, que conté un petit joc
matemàtic.

Podeu fer aquesta activitat en grups de tres o
quatre persones. En principi, no intervingueu en
el procés d’ordenar el text. Només expliqueu
com s’ha de fer: llegir, numerar, copiar el text or-
denat a la llibreta i resoldre el problema.

El text complet ordenat és aquest: La Maria va
entrar en un restaurant i va demanar sopa.
Quan va acabar, va demanar el compte i valia 8
euros. Va començar a comptar les monedes:
«un, dos, tres...» I va dir: «quina hora és?» La
cambrera va mirar el rellotge: «les cinc, senyo-
reta» i la Maria va continuar comptant les mo-
nedes... «sis, set, vuit...» Un vell que estava as-
segut en un racó ho va veure i se li va ocórrer
fer el mateix. Ell va tornar el dia següent i va de-
manar sopa. Quan va acabar, l’home va dema-
nar el compte i valia 8 euros. El vell va comen-
çar a comptar les monedes: «un, dos, tres...
Quina hora és?» La cambrera va dir: «la una,

PÀG. 83

PÀG. 82

L’economia és una incògnita?
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senyor» I el vell va continuar comptant: «...dos,
tres, quatre, cinc, sis, set vuit.» Quants diners
va perdre la cambrera entre les dues transac-
cions?

Cal que es fixin que l’home cau en la seva pròpia
trampa, i que la cambrera no hi perd res, per-
què el que perd un dia ho recupera l’endemà.

El treball de resolució d’equacions senzilles només el
podreu fer amb l’alumnat que tingui el nivell de mate-
màtiques adequat. De tota manera expliqueu què és
una equació i com es resol, amb algun exemple a la
pissarra. Expliqueu detalladament què és transposar
una equació i reduir-la.

Proposem una llista d’equacions perquè en resoleu
a classe unes quantes, les que siguin adequades
per al nivell de l’alumnat. Tingueu en compte que
aquesta activitat només la podran fer els alumnes
que tinguin un nivell més elevat de matemàtiques,
tot i que no té el símbol de dificultat perquè es trac-
ta de dificultat matemàtica, i no lingüística.

Expliqueu o repasseu el llenguatge específic rela-
cionat amb les equacions: sencer, equació, incòg-
nita, valor, parèntesi, eliminar parèntesis, termes,
membres, transposar els termes, reduir, aïllar la i
ncògnita, resoldre, equivalent, simplificar, agrupar,
monomis, sumands numèrics, dades, enunciat,
nombres consecutius, imparell/senar, parell, plan-
tejar, dimensions.

Tingueu en compte que només podeu treballar la
resolució d’equacions amb denominador amb una
part de la classe, la que tingui un nivell més alt de
matemàtiques. Encara que una part de l’alumnat
sàpiga resoldre les equacions sense necessitat d’a-
juda ni d’explicacions, convé que les treballeu oral-
ment perquè adquireixi el vocabulari i sàpiga expli-
car en català com l’ha resolt.

PÀG. 85

PÀG. 84

Combinem equacions senzilles amb equacions
més complexes perquè l’alumnat que té un nivell
baix de matemàtiques també pugui participar en
les classe aprenent a resoldre les equacions més
senzilles, mentre alguns companys i companyes re-
solen les més complexes.

Apliquem les equacions a la resolució de proble-
mes. Un cop més, cal treballar la comprensió lecto-
ra, ja que si no es fa així serà impossible plantejar
l’equació correcta per resoldre el problema. En
aquest cas, totes les equacions que s’han de plan-
tejar són molt senzilles, la dificultat es troba en la
comprensió del problema. Podeu treballar a la pis-
sarra algun exemple, i anar-lo plantejant a poc a
poc, a mesura que aneu llegint el problema, pas
per pas. Després, com que l’equació resultant serà
molt senzilla, deixeu que el resolguin a la llibreta i
després comenteu el resultat.

13 Després de dedicar una part de la unitat a les
equacions, dediquem el final al repàs. En
aquest cas, recordem les fórmules del períme-
tre de les figures geomètriques i les apliquem
per resoldre un problema, amb la complicació
que no tenim les dades de mesura dels costats
per calcular el perímetre, sinó que tenim el pe-
rímetre i unes dades que hem d’interpretar
per, entre tot plegat, calcular la mesura dels
costats. És a dir, caldrà transformar la fórmula
del perímetre de la manera adequada. Valoreu
si tots els alumnes de la classe tenen prou ni-
vell lingüístic per entendre aquest procés i
prou nivell matemàtic per resoldre’l.

PÀG. 90

PÀG. 88-89

PÀG. 86-87
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Rècords i mitjanes

Recordeu que el tema global de la unitat 9 és l’es-
port, i comenteu la relació de les matemàtiques
amb l’esport, ja que totes les competicions es me-
suren d’alguna manera: una distància, un temps,
una puntuació... Comenteu les imatges de la pri-
mera pàgina de la unitat i comenteu quin esport
practiquen aquestes persones i en quina unitat es
mesura. Comenteu si saben què és un rècord.

Si voleu, podeu passar el vídeo Les matemàtiques
al camp del Barça. El trobareu, per exemple, als
centres de recursos pedagògics. 

Tot explicant la visita d’un grup d’amics al museu
en el qual descobriran la història dels nombres,
anem repassant temes que ja hem treballat al llarg
del curs en l’àrea de matemàtiques. Convé que lle-
giu el text oralment, i que l’aneu comentant, per-
què sorgiran dubtes que haureu d’anar explicant.
Comenteu que els nombres que fem servir tenen
un origen àrab, i que més endavant treballarem els
nombres romans.

Mentrestant anem resolent problemes emmarcats
en diferents moments de la història, però que són
equivalents al problemes que podríem plantejar
basats en la nostra realitat actual.

Comenteu oralment les imatges, pregunteu si sa-
ben qui eren els antics egipcis, si saben què són
les piràmides, si saben alguna cosa dels antics ro-
mans, i de l’imperi que tenien, i de la introducció i
l’acceptació de la numeració àrab. Podeu aprofitar
per donar quatre dades històriques, que la penín-
sula Ibèrica va estar molt temps dominada pels ro-
mans i pels àrabs, i que encara en queden restes.
Si teniu l’oportunitat, podeu fer com fan els prota-
gonistes de la lectura, visitar un museu.

Expliqueu els nombres romans i les equivalències
en xifres. Expliqueu com es combinaven per for-
mar qualsevol nombre, i practiqueu una mica amb
les activitats, que consisteixen a passar de nom-

PÀG. 96-97

PÀG. 92-95

PÀG. 91 bres romans a xifres i a l’inrevés. Feu pràctiques a
la pissarra, feu sortir per torns tots els nois i totes
les noies. Si heu anat a un museu, podeu mostrar
que realment els romans utilitzaven aquesta nume-
ració, que es troba gravada en les làpides i en les
inscripcions de pedra.

9 Abans de fer aquesta activitat, expliqueu què
és la mitjana aritmètica i com es calcula a par-
tir de xifres diferents, totes relacionades amb el
mateix tema. Expliqueu que cal sumar totes les
xifres i després, dividir el total entre el nombre
de xifres sumades.

10 Ara que ja heu explicat i practicat la mitjana
aritmètica, si considereu que l’alumnat té un
nivell prou elevat per comprendre-ho, podeu
fer una petita introducció a l’estadística. Podeu
explicar, d’una manera senzilla i simplificada,
que quan es fa una estadística es busquen uns
valors mitjans que siguin el resum de molts va-
lors diferents, per això cal calcular-los d’una
manera que tingui en compte de la mateixa
manera els valors més alts i els més baixos.

12 En aquest problem l’important és la compren-
sió lectora. En aquest tipus d’activitats es pot
veure molt clarament fins a quin punt compre-
nen amb exactitud el que llegeixen o el que es-
colten, ja que de vegades costa saber què en-
tenen perfectament i què entenen només a
mitges i dedueixen la part la que no entenen.

La combinació correcta de noms, edats i es-
ports és la següent: Rosa - 10 - futbol. Kaled -
12 - esquí. Sen - 9 - bàsquet.

Expliqueu el llenguatge específic d’aquesta unitat:
rècord, mitjana, taula, quadre, filera, columna, in-
clinació, pendent.

13 Per resoldre aquest problema, cal que enten-
guin les paraules inclinació, pendent i vessant.
Feu un dibuix de la teulada de la casa i expli-
queu la situació que descriu el problema i el
dubte que es planteja. Veure-ho gràficament els
ajudarà molt tant a entendre el vocabulari com a
fer-se càrrec de la situació que cal resoldre. 

PÀG. 98
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14 Dins d’aquest grup de problemes, que comen-
ça a la pàgina 99, però s’estén a les pàgines
100, 101 i 102, n’hi ha de dificultats diverses, i
adequats per a tot tipus d’alumnat, amb nivells
diferents tant de llengua com de matemàti-
ques. La major part de vocabulari ja s’ha treba-
llat en les unitats anteriors, i les fotografies aju-
den a la comprensió de la resta. Si teniu un
grup classe homogeni, podeu treballar oral-
ment els enunciats i corregir-los conjuntament.
Si teniu un grup classe en què hi ha molta va-
rietat, podeu dividir-lo en grups perquè treba-
llin problemes diferents d’acord amb el seu ni-
vell. Doneu molta importància a la comprensió
i, en segon lloc, al plantejament i la resolució
dels problemes.

Al llarg d’aquestes últimes unitats és important
que els nois i les noies nouvinguts inventin proble-
mes diversos, tant orals com escrits, i que els seus
companys o companyes els resolguin.

PÀG. 99-102 Si el nivell de competència lingüística ho permet,
també es bo que s’emportin deures a casa i que
hagin de resoldre els problemes sense cap ajuda.

D’altra banda, cal tenir en compte que aquest
alumnat s’haurà d’incorporar molt aviat a l’aula or-
dinària i que, per tant, el nivell d’exigència ha de
ser elevat. Per fer-ho, podem aprofitar els números
de l’1 al 18 dels quaderns de matemàtiques Pro-
blemes de matemàtiques, de la col·lecció Santilla-
na Quaderns de Grup Promotor / Santillana.

Amb l’alumnat que té un bon nivell d’escolarització
previ i un nivell de competència lingüística elevat,
es poden començar a treballar problemes que es
trobaran a l’aula ordinària. I recordar que és impor-
tant treballar totes les fases: plantejament, opera-
cions i resposta. S’ha de deixar clar, també, que la
resolució del problema ha d’anar acompanyada de
l’explicació de cada pas (fins i tot les operacions).
Hi ha molts nois i noies que les operacios les fan a
part i només posen la solució.
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Treballeu el text exhaustivament per assegurar-vos
una bona comprensió lectora i poder resoldre els
problemes de la pàgina següent. 

Una part del vocabulari que trobareu en aquest
text ja l’heu treballat en l’àrea de Llengua, de ma-
nera que, com a mínim, ja hi estan familiaritzats.
Però convindrà repassar-lo, ja que en aquest cas,
les estructures i el mateix vocabulari són molt tèc-
nics. 

A la pàgina 105 trobareu tots els problemes relacio-
nats amb el text, que combinen els càlculs mate-
màtics a partir de les dades que proporciona el text,
amb la informació sobre algunes parts del cos i les
preguntes sobre la seva pròpia experiència.

Convé treballar oralment tant el text com els proble-
mes, encara que la necessitat o no de fer-ho més
oralment o més per escrit convé determinar-la te-
nint en compte les característiques particulars de
cada grup classe concret.

2 Recordeu els nombres romans, que heu treba-
llat en la unitat anterior. Si cal, torneu-los a expli-
car per poder resoldre aquesta activitat de re-
pàs.

3 Aquesta activitat consisteix a fer un joc, ja que el
resultat d’unir els punts serà el dibuix d’una es-
trella. Si us sembla millor fer aquesta activitat
col·lectivament, podeu reproduir el cercle a la
pissarra.

5 Recordeu el vocabulari relacionat amb la posició
de les coses, que heu treballat en l’àrea de Llen-
gua. Identifiqueu les posicions del gat que teniu
dibuixat respecte dels altres elements i les ca-
racterístiques dels objectes (d’esquerra a dreta i
de dalt a baix): a sobre, a sota, dins, fora, ple,
buit, a dalt, a baix, a la dreta, a l’esquerra, obert,
tancat, llarg, curt, alt, baix, lluny, a prop, ample,
estret.

PÀG. 107

PÀG. 106

PÀG. 104-105

6 Proposem que feu aquest joc amb l’alumnat
sense que hagin vist aquesta pàgina. Feu que
s’adonin de la coincidència tan curiosa que fa
que amb qualsevol nombre el resultat sigui el
mateix, expliqueu detalladament cada pas i
animeu l’alumnat a fer el joc amb els companys
i les companyes de classe.

Expliqueu el vocabulari que apareix en aquesta uni-
tat i que encara no coneixen: telepàticament, esbri-
nar, intrús, cap-i-cua, factor comú.

Corregiu oralment totes les activitats, podeu intro-
duir l’ús de la calculadora, si us sembla convenient,
però procureu verbalitzar totes les operacions, per-
què la pràctica amb calculadora no sigui només
una introducció de nombre en una màquina per
obtenir un resultat, sinó que tingui un rendiment i
un aprofitament per a l’aprenentatge.

11 Abans de llegir l’enunciat i fer l’activitat, feu
que es fixin en el gràfic. Recordeu altres gràfics
que heu vist en les unitats anteriors, i deixeu
que els nois i les noies expliquin com l’interpre-
ten. Segons el que ells diguin, caldrà o no que
expliqueu la interpretació correcta.

Després d’interpretar el gràfic en abstracte, lle-
giu l’enunciat i resoleu les preguntes que s’hi
fan. La dificultat més gran de l’activitat és la in-
terpretació del gràfic, ja que les operacions ma-
temàtiques que cal fer són molt senzilles, bàsi-
cament consisteixen a fer restes.

13 Per resoldre aquesta activitat, és necessari que
recordeu el concepte de mínim comú múltiple,
i feu un gràfic a la pissarra per explicar aquesta
aplicació pràctica. Dibuixeu una carretera, i
destineu un símbol per a cada tipus de senyal
(per exemple, un quadrat per als senyals llumi-

PÀG. 111

PÀG. 110

PÀG. 109

PÀG. 108

La salut no és un problema
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nosos, un asterisc per als indicadors de distàn-
cia, etc.), expliqueu cada tipus de senyal es po-
sa en un interval diferent, per això de vegades
coincidiran i de vegades no. La manera més
senzilla per calcular en quins punts quilomè-
trics coincidiran, és calcular el mínim comú
múltiple.

Després d’explicar el plantejament a la pissar-
ra, deixeu que facin els càlculs individualment,
i després corregiu-los oralment entre tots.

Les activitats d’aquesta pàgina estan pensades per
repassar els conceptes de múltiple i divisor, que ja
s’han treballat. Recordeu que és molt important re-
passar temes que s’han fet, i aplicar-lo a problemes
nous, ja que ara tenen un nivell de llengua una mi-
ca més elevat. Aquest repàs també pot servir per-
què algun alumne que en el seu moment no aca-
bés d’entendre algun concepte, ara sí que l’arribi a

PÀG. 112

entendre perquè ha progressat en el coneixement
de la llengua i la comprensió de problemes. Tot i
que és molt difícil en grups classe heterogenis, l’i-
deal seria que el nivell de tot l’alumnat s’anés equi-
parant per la banda alta, que la seva pròpia pro-
gressió els motivés a millorar en tots els sentits.

Feu dictats de nombres i operacions, de manera
que es repassi tot el lèxic específic treballat ante-
riorment. Per exemple:

6837320, 1127, 54117.579

+  x = x (6 + 9)

84 - 2x = 9x + - 2

També es pot fer un concurs de problemes. Una
manera de fer-ho seria dividint la classe en grups
de tres o quatre alumnes. Els  grup hauran de pre-
parar tants problemes com grups hi hagi. Després,
cada grup preguntarà un problema a cada un dels
altres grups. Guanyarà el grup que hagi contestat
més problemes correctament.

1__
4

3__
4
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Viatgem i calculem

Treballeu el text exhaustivament per assegurar-vos
una bona comprensió lectora i poder resoldre els
problemes de la pàgina següent. Comproveu que
entenen què vol dir fer un viatge de turisme, ja que
en alguns casos l’única experiència en viatges que
tenen correspon a l’emigració. Aneu llegint el text a
poc a poc i aneu apuntant a la pissarra les despe-
ses que es van dient que fan, aquestes notes servi-
ran per fer els càlculs que es demanaran més en-
davant. Apunteu a quin concepte correspon cada
despesa, o bé demaneu a un alumne que ho faci,
així comprovareu que entén el contingut del text.

Després feu els càlculs que es demanen, feu notar
a l’alumnat que no totes les despeses es donen de
la mateixa manera, ja que en alguns casos corres-
ponen a les dues persones que viatgen, mentre que
en altres casos es dóna la quantitat per persona.
Quan es calcula la quantitat total per tot el viatge,
cal tenir en compte que serà aproximada, ja que no
es poden calcular exactament despeses que no són
fixes, com ara la quantitat prevista per als àpats i
per als transports. En canvi, sí que es poden calcu-
lar exactament les despeses fixes que ja han pagat
abans de sortir de casa.

2 Aquesta activitat posa en relació les matemàti-
ques amb les Ciències de la naturalesa, ja que
en la unitat 11 es treballa la Terra i el sistema
solar. Fem servir la xifra de la distància de ca-
da planeta al Sol en quilòmetres per fer la des-
composició de totes les xifres. Com que es
tracta de xifres força rodones, la descomposi-
ció no és complicada. 

Expliqueu el vocabulari específic que treballem en
aquesta unitat: descomposició, proporció, model,
enregistrar, recta numèrica, variació.

4-5 Repassem els nombres romans, que hem tre-
ballat en la unitat 9; com sempre, és important
repassar tots els temes que s’han treballat. 

PÀG. 117

PÀG. 116

PÀG. 114-115 6 Presenteu el concepte de proporció, expliqueu
que la relació que es pot establir entre unes
mesures i unes altres es pot calcular en rela-
cions de proporció, de manera que dividint la
més alta entre la més baixa, obtenim la relació
de proporció que hi ha entre les dues.

7 Per fer aquesta activitat de manera més com-
pleta, podeu consultar l’annex de mapes que
trobareu al final de l’àrea de Ciències socials.
Feu notar que les xifres indicades corresponen
a les distàncies en línia recta (no ho confon-
gueu amb les distàncies per carretera o auto-
pista), ja que d’altra manera no seria possible
calcular-les mesurant els mapes. 

Expliqueu que l’escala d’un mapa ens serveix
per valorar la relació del mapa amb la realitat,
comenteu que, normalment, en un racó del
mapa hi ha una línia que ens indica a quants
quilòmetres correspon 1 cm del mapa; en el
cas del primer mapa d’aquesta pàgina, 1 cm
correspon a 255 km.

Tingueu en compte que cal mesurar de manera
molt precisa, especialment amb mapes tan pe-
tits com aquests, per tant, és normal que us re-
sultin xifres una mica diferents (potser amb uns
10 km de desviació) de les indicades en el se-
gon mapa d’aquesta mateixa pàgina.

Les respostes a les preguntes sobre el primer
mapa, es troben en el segon mapa, que us ser-
virà per comprovar-les, i el càlcul de l’escala
del segon mapa, el podeu fer dividint la distàn-
cia real en línia recta entre dos punts (dada que
apareix en el mateix mapa) entre la distància
sobre el mapa entre aquests dos punts. Per
exemple, entre Bordeus i Marsella hi ha 2,5
cm, que corresponen a 500 km, llavors 500 :
2,5 � 200, per tant, 1 cm del mapa correspon
a 200 km de la realitat. 

9 Treballeu amb temperatures com a exemple de
la diferència entre els nombre positius i els

PÀG. 119

PÀG. 118
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nombres negatius. És un exemple molt clar, ja
que poden veure de manera evident que no és
el mateix estar a 5 ºC que a �5 ºC. La recta nu-
mèrica els ajudarà molt a comprendre la mane-
ra de fer càlculs que passin pel nombre 0.

12 Feu càlculs amb xifres positives i negatives pe-
rò sense el referent de les temperatures, en
aquest cas es tracta simplement de seguir la
trajectòria dels tres tipus de línies, i anar fent
les operacions de les boles per on passa. Re-
cordeu que cal fixar-se molt en el signe que té
cada nombre al davant, ja que condiciona total-
ment el resultat de l’operació.

Així, la línia contínua donarà aquestes opera-
cions:

�10 � 7 � 9 � 11 � 8 � 5 � 7 � 19

La línia discontínua donarà: 

�5 � 8 � 6 � 13 � 9 � 12 � 15 � �18

La línia puntejada donarà: 

�10 � 8 � 6 � 3 � 2 � 12 � 4 � 13

13 Per fer aquesta activitat, recordeu que dos sig-
nes negatius equivalen a un signe positiu, i
canviant els signes quan calgui podeu treure
els parèntesis, de manera que serà més fàcil
fer les càlculs.

14 Recordeu el concepte i la manera de calcular el
percentatge, que heu treballat en la unitat 8. Si
cal, torneu enrere per tornar-ho a explicar i re-
passar-ho.

16 Fixeu-vos en el gràfic de barres, que estableix
una comparació de tres paràmetres respecte a
tres ciutats diferents. Abans de resoldre el pro-
blema, expliqueu oralment la interpretació del
gràfic. Un cop tots hagin entès què significa,
passeu a la resolució del problema. Aneu-lo lle-
gint a poc a poc i explicant el significat del con-
ceptes que calgui. Les preguntes que es fan en
aquesta activitat és poden respondre interpre-
tant el gràfic correctament, ja que totes les da-
des hi són. Les úniques operacions que cal fer
són molt senzilles, bàsicament sumes entre les
dades que es donen.

PÀG. 121

PÀG. 120

17 Treballeu els gràfics, en aquest cas, un gràfic
de sectors que cal interpretar correctament, i
un gràfic de barres que cal completar seguint el
model d’altres gràfics que hem vist fins ara.
Com heu fet en els altres gràfics, abans de fer
l’activitat, comenteu el significat del gràfic, pri-
mer busqueu la interpretació i després resoleu
les activitats.

Amb les dades que obtingueu passant del per-
centatge al nombre real, completeu el gràfic de
barres. Si us sembla convenient, podeu repro-
duir el gràfic a la pissarra i completar-lo entre
tots, després els podeu demanar que també
completin el de la pàgina.

Amb els gràfics que heu treballat fins ara, po-
deu tenir una visió força completa dels diversos
tipus de gràfics. 

Es poden fer gràfics amb els orígens, l’edat, la
llengua, el color dels cabells, etc. de l’alumnat
de la classe. 

PÀG. 122
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CIÈNCIES DE LA NATURALESA

Orientacions didàctiques
En l’àrea de Ciències de la naturalesa es treballen tots el temes que tenen relació amb el cos hu-
mà, la natura, les plantes, els animals, els aliments, el medi ambient, la sostenibilitat, etc. Són te-
mes senzills, adequats i significatius per a tot l’alumnat i que ajuden a fomentar la participació i a
adquirir el llenguatge específic de l’àrea.

L’estructura del material i la metodologia de treball són molt semblants a les de l’àrea de llengua,
especialment pel que fa a les estratègies i els recursos. Els temes que es tracten a cada unitat es-
tan relacionats temàticament amb els de les altres àrees, però tractats des d’un altre punt de vista,
en aquest cas, el de les Ciències de la naturalesa. Els diversos punts de vista que proporcionem
de cada tema des de les diverses àrees són complementaris, de manera que el treball a l’aula de
tots alhora serà enriquidor i complet.

Tots els temes que es tracten en aquesta àrea porten una gran càrrega cultural, com per exemple
la higiene, els hàbits alimentaris, els mites, les simbologies i la relació amb els animals, els usos de
les plantes, etc. L’educació intercultural implica el coneixement dels diversos comportaments cul-
turals i, per tant, és bàsic analitzar-los i veure que sempre són molt més importants les semblan-
ces que les diferències que hi pot haver entre cultures diferents.

També convé treballar l’educació per la salut, bàsica en aquestes edats, i l’educació ambiental,
per fomentar una reflexió crítica i una actuació responsable que configurin un model educatiu que
potenciï la sostenibilitat mediambiental.

És convenient consultar la primera part de la guia i especialment la part de metodologia, es-
tratègies, jocs i recursos. Tingueu en compte que la llengua és l’eix i l’eina d’aprenentatge de
totes les àrees.

Recordeu que el concepte d’unitats integrades implica que les diferents unitats d’aquesta
àrea s’introdueixin a partir de la unitat corresponent de l’àrea de Llengua.
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Nosaltres
És molt important treballar aquesta unitat paral·lela-
ment a la unitat 1 del llibre Llengua i interculturalitat. 

Durant la primera unitat, la participació de l’alum-
nat serà molt minsa perquè el nivell de competèn-
cia lingüística és pràcticament zero i per això totes
les activitats han de ser senzilles.

Abans de començar aquesta unitat, introduïu el te-
ma des de l’àrea de llengua, repasseu les parts del
cos treballades a partir del retallable 1 de la pàg.
209 del llibre Llengua i interculturalitat. 

Recordeu que l’alumnat que ha començat el pro-
cés de lectoescriptura ha de fer totes les activitats
oralment. Encara no té la competència lingüística
per llegir i escriure, però convé que es familiaritzi
amb el mateix vocabulari que treballen els alumnes
que sí que són capaços d’escriure.

1 Treballeu oralment les parts de la cara i els co-
lors. Tant un tema com l’altre es treballen en la
unitat 1 de l’àrea de llengua, de manera que ja
han de conèixer el vocabulari. Si tenen dificul-
tats per aprendre’l, el podeu recordar i indicar
en la vostra cara, o en la d’algun alumne, el
significat de cada paraula. Podeu mostrar els
colors amb objectes de la classe.

L’alumnat que està fent el procés de lectoes-
criptura no sap escriure els noms, però els pot
copiar de la pissarra. La resta d’alumnat, que
no fa lectoescriptura, pot consultar la pàgina
18 llibre de Llengua i el diccionari visual que
esteu fent a la llibreta amb els retallables.

Recordeu que en aquestes primeres unitats s’estan
treballant els tres tipus de lletra, i apareixen tots
tres combinats. 

2-3 Repasseu el vocabulari del cos que heu treba-
llat en l’àrea de llengua. Feu les oracions i les
preguntes de les dues activitats primer oral-
ment i després per escrit. Feu la correcció tam-
bé oralment i després per escrit a la pissarra.
Finalment, corregiu individualment les respos-
tes que han escrit a la pàgina o a la llibreta.

Podeu jugar al quinto i al memory del cos tal com
s’explica a les pàgines 27 i 28 d’aquesta guia.

PÀG. 4

És molt útil penjar a la classe una làmina del
cos humà amb el nom de cada part o cada òr-
gan, si és possible. Tingueu en compte que el
lèxic de les parts de cos s’utilitza per fer el pro-
cés de lectoescriptura i, per tant, és important
que tot l’alumnat tingui un domini significatiu
d’aquest lèxic.

4 Encara que les sopes de lletres siguin un recurs
de llengua freqüent, també les podem aplicar al
vocabulari de Ciències de la naturalesa, que en
aquest cas és comú al de llengua.

5 Treballeu oralment aquest text i expliqueu tot el
vocabulari que no entenguin, que segurament
serà molt. Us serà molt útil fer servir la mímica,
ja que el vostre cos o els dels alumnes sempre
es pot assenyalar per indicar-ne cada part. Per-
què el text resulti més clar, podeu fer a la
pissarra un dibuix esquemàtic d’una persona i
indicar-hi les parts en què es divideix el cos:
cap, tronc (dividit en tòrax i abdomen) i extre-
mitats. D’aquesta manera, els alumnes per als
quals les estructures de les oracions del text si-
guin massa complicades, podran centrar la se-
va atenció en el vocabulari concret. Si en
comptes d’un dibuix esquemàtic en feu dos, un
de masculí i un de femení (per exemple, a l’es-
til del que es troba a la porta d’alguns lavabos
públics), podreu explicar que entre homes i do-
nes (nois i noies) hi ha diferències anatòmi-
ques.

Per a l’alumnat amb un nivell baix de llengua,
que no pugui seguir el fil d’aquest text, podeu
proposar una alternativa més senzilla fent la
lectura de la història de vida de la pàg. 96 del
llibre de Lectoescriptura.

6 Aquestes fotografies us serviran bàsicament
per treballar el nom dels òrgans sexuals, que
sovint provoquen problemes morals o de ver-
gonya per a molts alumnes, tant per raons d’e-
dat (adolescència) com de cultura o religió.

PÀG. 6

PÀG. 5
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Hem optat per treballar-los a partir d’escultures
per intentar minimitzar aquests problemes. De
tota manera, si detecteu reticències per part
d’alguns alumnes, podeu suavitzar l’activitat
treballant les altres parts del cos indicades. En
la mesura del possible, intenteu introduir la
idea que totes les parts del cos són importants i
que ningú no s’ha d’avergonyir de cap, respec-
tant sempre les particularitats de cada cultura i
de cada religió, que en aquest aspecte poden
ser especialment sensibles.

7 El vocabulari que es presenta en aquesta activi-
tat és complex, però si en l’àrea de llengua s’han
treballat les parts externes del cos, és lògic que
en l’àrea de Ciències de la naturalesa es treba-
llin els òrgans interns i les funcions que fan.

Si el nivell de competència lingüística és baix,
podeu simplificar les explicacions i utilitzar la
mímica. També és molt útil si teniu algun ninot
que contingui els òrgans interns i que es pugui
desmuntar i manipular. Per fer-ho més senzill,
treballeu una paraula de llenguatge específic
que s’identifiqui amb cada un dels sistemes o
aparells, per exemple, en aquest cas, sistema
ossi es pot substituir per os/ossos, i sistema
muscular per múscul/músculs.

8 L’activitat que es proposa en aquestes pàgines
introdueix els òrgans vitals que fan funcions im-
prescindibles per al cos humà: respirar, pair ali-
ments, bombar la sang, expulsar substàncies
nocives, etc.

El vocabulari d’aquesta activitat és un comple-
ment al que s’ha treballat en l’àrea de Llengua.

PÀG. 7-8

Per als alumnes amb un nivell més baix, po-
deu reduir la quantitat de vocabulari nou a una
sola paraula de cada aparell, que pot ser l’òr-
gan principal o bé pot correspondre a la funció
que fan, per exemple:

• Aparell digestiu: estómac.

• Aparell respiratori: pulmons.

• Aparell circulatori: sang i cor.

• Aparell excretor: caca i pipí.

• Sistema reproductor: panxa amb nen o nena.

• Sistema nerviós: nervis i moviment.

Els alumnes amb un nivell una mica més alt
podran relacionar tots noms amb els òrgans
dels dibuixos, i també podran llegir els textos
explicatius de cada grup d’òrgans, tot i que el
vocabulari els pot resultar complicat.

És important que treballeu oralment tota aques-
ta informació, ja que encara no són capaços
d’assimilar la informació que reben per escrit.

Treballeu els aparells del cos a poc a poc, un
cada dia, per exemple, perquè puguin adquirir
la informació que reben a poc a poc.

Feu una llista de tot el vocabulari específic d’aques-
ta unitat i expliqueu-lo (tenint en compte les dife-
rències de nivell entre els alumnes): cap, tronc, ex-
tremitats, sistema ossi, esquelet, sistema muscular,
òrgans interns, aparell digestiu, esòfag, estómac,
intestí, aparell respiratori, pulmons, bronquis, farin-
ge, laringe, oxigen, anhídrid carbònic, aparell circu-
latori, cor, venes, artèries, aparell excretor, ronyons,
bufeta, uretra, sistema reproductor, ovaris, úter, va-
gina, testicles, penis, sistema nerviós, nervis, cen-
tres nerviosos i cervell.
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Com som?
Recordeu les diferències de morfologia verbal que
hi ha entre diverses llengües i feu un treball ex-
haustiu dels verbs, tant oralment com per escrit. En
aquesta unitat, podeu aprofitar els verbs correspo-
nents a les accions que es fan amb el cos per fer
aquest treball.

En aquesta pàgina inicial de la unitat 2 teniu cinc
fotografies que fan referència als cinc sentits. Po-
deu fer-ho notar encara que encara no digueu el
nom de cada sentit. Quan els hàgiu treballat una
mica, podeu tornar enrere i demanar a l’alumnat
amb quin sentit té relació cada imatge.

1 Llegiu el text en veu alta i treballeu-lo amb l’a-
lumnat que tingui el nivell de llengua adequat.
La majoria d’informació que apareix en aquesta
lectura ja s’ha treballat en la unitat anterior, per
tant, es tracta d’un repàs, tot i que molt neces-
sari a aquestes alçades de curs.

Per a l’alumnat amb un nivell més baix, propo-
sem que simplifiqueu l’activitat de manera que
només hagi de subratllar els noms de les parts
del cos que conegui i que trobi en el text.

2-3Abans de fer aquestes dues activitats, repasseu
els articles, primer oralment i després per es-
crit. Com que sovint es produeixen errors de
gènere a causa de la interferència amb les llen-
gües maternes de l’alumnat (en algunes de les
quals moltes paraules tenen gènere diferent del
que tenen en català), convé practicar; si cal,
per recordar el gènere d’alguna paraula con-
creta, podeu consultar la pàgina 18 de llibre de
Llengua i interculturalitat, o bé el retallable 1,
que ja heu completat amb els articles i corregit.

4 Abans de fer aquesta activitat, parleu dels sen-
tits. Si és possible porteu a classe objectes amb
els quals es puguin posar en pràctica els cinc
sentits: un tela aspra i una de suau (tacte), un

PÀG. 11

PÀG. 10

PÀG. 9

perfum o una flor i una cosa que faci pudor (ol-
facte), alguna cosa per menjar dolça o salada
(gust), música (oïda) i qualsevol objecte d’un
color vistós (vista). Relacioneu cada sentit amb
un òrgan del cos.

6 Treballeu aquests verbs primer amb mímica,
de manera que l’alumnat els representi. Rela-
cioneu cada acció amb les parts del cos que
cal moure per fer-la i amb l’infinitiu dels verbs.
Demaneu a l’alumnat que escrigui els verbs en
present i, finalment, feu oracions orals i escri-
tes, si el nivell de competència lingüística ho
permet.

Treballeu el vocabulari específic d’aquesta unitat,
per exemple: òrgan, vista, oïda, olfacte, gust, tacte,
pell, paladar.
Relacioneu els cinc sentits amb les diverses ac-
cions que es fan en les diverses dependències dels
centres educatius: a l’aula, el menjador, al gimnàs,
etc. Digueu que la vista és un sentit que es fa servir
sempre, i que en alguns moments fem servir més
un sentit que un altre, per exemple, al menjador es
fa servir el gust i el tacte, que al gimnàs es fa servir
l’oïda i el tacte.

9 Per exemplificar els diversos gustos que s’es-
menten en el text (dolç, àcid, amarg i salat)
porteu a l’aula sucre, llimona, sal, carxofa, etc.
Feu que tastin tots aquests aliments i associeu
un adjectiu a cada un. 

10 Podeu seguir la mateixa pauta que en l’activitat
6: representeu els verbs amb mímica. Podeu
relacionar la majoria d’aquests verbs amb un
sentit. Conjugueu oralment el present d’indica-
tiu d’aquests verbs i digueu oracions mentre un
alumne fa l’acció corresponent

11 Repasseu els verbs que heu treballat fins ara i
conjugueu-los en tercera persona del singular
del present d’indicatiu. Potser caldrà que escri-
viu a la pissarra les formes conjugades, espe-
cialment per als alumnes que estiguin seguint
el procés de lectoescriptura.

PÀG. 14

PÀG. 13
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13 La fragmentació és molt important, i sovint l’a-
lumnat que fa lectoescriptura hi té moltes difi-
cultats. Tingueu en compte que en algunes llen-
gües el discurs no es fragmenta en paraules,
sinó que el seu sistema és totalment diferent
(ideogrames, per exemple) i per a ells és molt
difícil separar paraules. En aquest cas es tracta
de paraules que ja coneixen.

Continueu treballant els mateixos verbs, ja que a
començament de curs cal repetir diverses vegades
tots els processos, ja que les dificultats de vegades
són enormes, i l’alumnat progressa molt lentament,
especialment si la seva llengua materna té unes ca-
racterístiques molt diferents del català. Al mateix
temps, el fet de repetir pot contribuir a fixar l’orto-
grafia de l’alumnat que és capaç d’escriure.

18 Expliqueu que en els mots encreuats es posa
una lletra dins de cada quadrat. Segurament
per a l’alumnat que tingui una llengua materna
no alfabètica, això serà una novetat, per tant,
cal insistir-hi, ja que hi tindrà moltes dificultats,
perquè segurament encara esteu treballant la
lectoescriptura. Per fer una correcció col·lecti-
va, serà pràctic que reproduïu a la pissarra l’es-
tructura dels mots encreuats. 

Activitat complementària

Llegiu el text següent molt a poc a poc dues vega-
des i a continuació feu oralment les preguntes de
comprensió lectora.

A l’escola fem servir tots els sentits. En Pau té molt
bona oïda i canta molt bé. La Laura beu aigua. En
Pol olora. La Sònia toca la taula i la cadira. En Mi-
quel parla amb la professora . En Ranjid menja xa-
pati.

PÀG. 16

PÀG. 15

Després, podeu fer preguntes com ara les se-
güents:

• Quins sentits fem servir a l’escola?

• Qui canta molt bé?

• Què té en Pau?

• Què fa la Laura?

• Qui beu aigua?

• Què fa en Pol?

• Què toca la Sònia?

• Amb qui parla en Miquel?

• Qui menja xapati?

Si teniu algun grup d’alumnes que progressi més
ràpidament, podeu fer les preguntes també per es-
crit. Després, escriviu tant les preguntes com les
respostes a la pissarra perquè uns les comprovin i
els altres les copiïn, segons el seu nivell d’aprenen-
tatge de la llengua.
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Quin temps fa?

Aprofiteu les imatges que hi ha a la part inferior
d’aquesta primera pàgina de la unitat per introduir
el tema del temps atmosfèric. Podeu dir oracions
relacionades amb cada imatge: està núvol, plou,
llampega, nevar i fa sol.

Encara que encara no coneguin aquest vocabulari,
en aquesta unitat l’aniran descobrint. Més enda-
vant podeu tornar a aquesta pàgina per fer-ne una
descripció més acurada.

Recordeu que la distribució de les estacions varia
segons el continent i la geografia de cada lloc. Per
exemple al Senegal, a Gàmbia i a altres països no-
més hi ha estació seca i estació humida. En alguns
països asiàtics és molt important el monsó. Per ai-
xò convé que insistiu en aquest tema, perquè s’a-
donin que en el clima mediterrani tenim quatre es-
tacions diferenciades. 

Trobareu un mapa climàtic del món i informació
sobre aquest tema des del punt de vista geogràfic
en la unitat 3 de l’àrea de Ciències socials. 

1 Treballeu aquesta lectura seguint el mateix pro-
cés que en les altres, tal com s’explica a les pà-
gines 20 i 21 d’aquesta guia. 

Per a l’alumnat que estigui fent el procés de
lectoescriptura us proposem una activitat més
senzilla basada en el mateix text: buscar les
paraules que tenen la lletra g, subratllar-les i
escriure-les a la llibreta.

Aprofitant que en el text es parla de l’arc de
Sant Martí, podeu repassar els colors. Una foto-
grafia us ho farà més fàcil.

Treballeu el vocabulari específic d’aquesta lectu-
ra: calor, fred, llac, mar, vapor d’aigua, gotes, nú-
vols, vent, brisa, glaçar, arc de Sant Martí, pluja.

2 Abans d’ordenar les oracions d’aquesta activitat,
repasseu els dies de la setmana, els mesos i les
estacions de l’any, que heu treballat en la unitat
1 de llengua.

És important insistir en l’ordre que utilitzem per
escriure les dates en català: dia, mes i any.

PÀG. 18

PÀG. 17

3 Treballeu aquest text de la manera habitual, si
cal, fent la diferència entre els alumnes de ni-
vells diferents, i treballeu el vocabulari especí-
fic que hi apareix: tempesta, llamp, tro, hura-
cà, cicló, tornado, remolí d’aire, meteoròleg.
Apliqueu el vocabulari fent oracions que des-
criguin el temps d’avui, el temps d’ahir, el
temps de la setmana passada... I de manera
més genèrica, el temps de l’estiu o el temps de
l’hivern aquí, o el temps al país d’origen d’al-
guns alumnes.

4 Abans de fer aquesta activitat, feu un joc del
quinto amb el retallable de les peces de roba
(retallable 4, pàg. 215, Llengua i interculturalitat,
i també Altres recursos del CD-ROM), tal com
s’explica a la pàgina 29 d’aquesta guia. Aprofi-
teu les imatges d’aquesta activitat per relacionar
el temps, les parts del dia i l’època de l’any amb
la roba que ens posem i els colors.

Relacioneu cada dibuix amb una estació de
l’any i demaneu als nois i noies que expliquin en
quins detalls s’han fixat per decidir quina estació
representen.

A més de dir el nom de les peces de roba es
veuen a cada imatge, demaneu a l’alumnat que
digui també quines accions estan fent les perso-
nes que s’hi veuen. Per exemple, a la imatge
que representa l’hivern hi ha un nen que es ves-
teix i una nena que porta un xandall i s’està cor-
dant les sabates; a la imatge de l’hivern, hi ha un
nen molt abrigat i una senyora que es posa unes
mitges.

Recordeu els conceptes d’abans i després, i rela-
cioneu-los amb ahir, avui i demà, i al mateix temps
amb els temps verbals que hi fan referència.

7 En aquesta activitat, a més de conèixer el voca-
bulari i entendre el text, cal aplicar la lògica per
resoldre l’enigma de qui és qui. Resoleu aques-
ta activitat oralment entre tots, ja que així serà
més fàcil. Vigileu que tota la classe participi en
la deducció.

PÀG. 20

PÀG. 19
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Treballeu el lèxic específic: neu, boira, temps asso-
lellat, boirina, previsió, refrescar, ruixat.

Comenteu que a tot arreu es fan previsions meteo-
rològiques perquè convé saber quin temps farà, ja
que això afecta la vida de les persones, els con-
reus, etc.

Treballeu l’expressió oral, pregunteu si han vist mai
nevar, si al seu país neva mai, si els agrada que fa-
ci calor o prefereixen que faci fred, si al seu país
plou sovint, etc.

Repasseu els punts cardinals i les comarques que
heu treballat en l’àrea de Ciències socials.

Les fases de la Lluna es treballen específicament a
la unitat 11, però aquí es fa un avançament, ja a
tots els mapes dels temps hi són presents.

Si teniu ocasió, agafeu un diari d’avui i consulteu 
la previsió meteorològica real del dia. Segurament
el vocabulari serà més complex i l’estructura de 

PÀG. 22

PÀG. 21 les oracions més elaborada, però convé tenir un
contacte directe amb documents reals, a més, en
aquest cas el mapa amb els símbols és molt útil per
ajudar a comprendre el text. Si algun alumne/a pot
portar un mapa del temps del seu país d’origen, po-
deu fer un treball comparatiu. Tingueu en compte
que totes les referències als països d’origen són
d’una gran motivació i permeten organitzar un es-
pai de participació.

Treballeu el lèxic específic d’aquesta lectura: anti-
cicló, símbol, interval, tramuntana, jornada, mar
arrissada, marejol.

Podeu consultar «meteocomar-
ques».

Comenteu que de vegades les previsions són en-
certades i altres vegades no ho són tant. Si heu
portat premsa i heu llegit la previsió real, podeu fer
el seguiment i l’endemà comprovar en quins temes
ha encertat i en quins no.

Observeu els símbols del mapa però fixeu-vos tam-
bé en les referències geogràfiques del text. Per con-
cretar-les, podeu consultar l’annex de mapes, que
trobareu al final del material de Ciències socials. 

www.edu.365
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Què mengem?

Introduïu el tema d’aquesta unitat a partir de les fo-
tografies de la pàgina inicial. Pregunteu si saben el
nom d’algun d’aquests aliments, si es mengen al
seu país, etc.

Repassar el lèxic que heu treballat a les pàgines 76
i 77 del llibre de Llengua i Interculturalitat, i també
als retallables 8, 9, 10 i 11.

Aconsellem que llegiu la història de vida de la pàgi-
na 102 del llibre de lectoescriptura: L’Ashera expli-
ca diferències entre Filipines i Barcelona.

1 Abans de fer aquesta sopa de lletres, treballeu
el vocabulari del retallable 8, de fruites, que tro-
bareu al CD-ROM i a la pàgina 223 del llibre de
Llengua i interculturalitat, i que podeu aprofitar
per jugar al memory tal com s’explica a la pàgi-
na 30 d’aquesta guia.

També podeu jugar al memory o al joc del quin-
to amb els altres retallables que tenen com a te-
ma els aliments: 9, 10 i 11.

2 Quan hàgiu treballat una mica el lèxic de l’ali-
mentació, aconsellem que, si és possible, feu
una sortida preparada, a la plaça de vendre, al
supermercat i al mercat. Si aneu als tres llocs,
podeu comparar les característiques de tots
tres. Mentre dura la visita, podeu jugar a recor-
dar el nom de tots els productes que hi trobeu, a
llegir les etiquetes amb el nom i el preu, etc. Un
cop torneu a ser a l’aula, pregunteu a l’alumnat
com són els llocs on es va comprar a cada país,
pregunteu si s’assemblen als nostres mercats o
als supermercat, i deixeu que expliquin quin lloc
els agrada més i quina mena de productes hi
venen.

3 Tingueu en compte que els noms dels peixos
varien molt segons la zona i que, per tant, no-
més cal treballar els noms que es fan servir a
cada localitat, especialment les localitats de la
costa, on encara hi ha tradició pesquera. Pen-

PÀG. 25

PÀG. 24

PÀG. 23 seu també que els peixos que hi ha en altres
països poden ser molt diferents d’aquests i, per
tant, potser l’alumnat no els reconeixerà i li
semblaran estranys. Pregunteu els noms dels
peixos que coneixen i que es mengen als seus
països d’origen. Si teniu la possibilitat, podeu fer
una certa per Internet dels peixos que us diguin
i comprar-los amb els que es pesquen al Medi-
terrani.

4 Comenteu aquest text oralment. Recordeu l’ex-
periència de visitar una plaça de vendre, si hi
heu anat, i feu una llista dels productes que
compra la protagonista de la lectura. 

Per treballar la comprensió lectora, podeu fer
aquestes preguntes oralment i per escrit, segons
el nivell de l’alumnat: 

• Quin dia va a plaça, la mare?

• Què ha comprat, avui, la mare?

• Què ha comprat a la parada de fruita i verdu-
ra?

• Quin peix ha comprat?

• On ha demanat el ramet de julivert?

7 A partir d’aquestes fotografies, deixeu que cada
noi o noia expressi els seus gustos. Tingueu en
compte que els faltarà molt vocabulari i segura-
ment indicaran molts aliments assenyalant-
los, en aquest cas, digueu el nom de l’aliment
en qüestió i escriviu-lo a la pissarra. Alguns d’a-
quests aliments no han aparegut fins ara, però
també és important que n’aprenguin el nom. A
mesura que vagin apareixent, feu una llista amb
tots perquè la puguin copiar i puguin fer ora-
cions del tipus «M’agrada menjar...» o bé «No
m’agrada menjar...». 

Després, comenteu quins plats agraden gairebé
a tothom i quins plats no agraden a ningú. Tam-
bé podeu classificar-los segons el gust, si són
dolços o salats, si són un plat o es mengen per
postres, si s’acostumen a menjar freds o ca-
lents, etc. Si feu diverses classificacions, el vo-
cabulari s’anirà repetint i el podran interioritzar
més fàcilment. Segons la dinàmica de grup que

PÀG. 26
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porteu fins ara pel que fa la combinació de llen-
gua oral i llengua escrita, podeu escriure els
noms a la pissarra perquè els copiïn, o bé po-
deu dictar-los i després corregir-los.

9 A més de relacionar cada aliment amb el seu
nom i escriure el nombre en el lloc correspo-
nent, aprofiteu la fotografia per fer un treball
oral, i insistiu en les paraules que encara no co-
neixien (iogurt, mongetes tendres, mongetes se-
ques, enciam, etc.).

Construïu oracions fent servir les expressions
següents:

–... m’agrada.  ... no m’agrada.  ... m’agrada
poc/una mica/gens.

–... és dolç/salat/àcid/amarg...

Demaneu a cada alumne que classifiqui aquests
aliments en tres grups: coses que menja, coses
que no menja i coses que no pot menjar. Des-
prés, poseu en comú la classificació i digueu en
quins aliments coincideixen més persones.

10 Escriviu oracions basades en aquest esquema.
Segons l’escolarització prèvia, és possible que
molts alumnes tinguin problemes per compren-
dre l’estructura esquemàtica, per això caldrà
que l’expliqueu amb calma i que seguiu cada
línia i expliqueu les subdivisions de cada apar-
tat. Recordeu que en la unitat 1 heu treballat el
nom dels òrgans de l’aparell digestiu, si cal, tor-
neu enrere per revisar-los, i expliqueu el voca-
bulari nou, com ara: energia, origen mineral,
origen vegetal, llauna, pot de vidre, envàs de
plàstic, etc.

PÀG. 28

PÀG. 27

11 Observeu aquestes fruites i comenteu que n’hi
ha de molt estranys que fins fa poc temps aquí
no es coneixien i no s’havien menjat mai. Ac-
tualment ja es pot trobar gairebé qualsevol co-
sa. Si teniu l’oportunitat de portar a classe frui-
tes exòtiques, porteu-ne i pregunteu als nois i
noies quines fruites hi ha al seu país, quines
els agraden més, quines no han tastat mai,
quines no els agraden gens, etc. Pregunteu en
quins països creuen que es cultiven aquestes
fruites, si són tropicals i caribenyes o asiàti-
ques, per exemple. Segurament alguns reco-
neixeran alguna fruita com a pròpia del seu pa-
ís, si l’han tastada, pregunteu-los quin gust té i
recordeu el vocabulari: dolça, àcida, salada,
amarga, etc.
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La família és la principal transmissora de les tradi-
cions culinàries. L’alimentació és un dels eixos cul-
turals més importants i, malgrat hi hagi un canvi de
país, en la majoria de casos es manté, modificada
només per la dificultat de trobar alguns ingredients.
Relacioneu aquesta unitat amb la del llibre Llengua
i interculturalitat, que té com a tema la família.

Aconsellem la lectura de la història de vida de la
pàgina 106 del llibre de lectoescriptura: La Svitliana
menja plats ucraïnesos.

Repasseu el lèxic del menjar i tingueu en compte
que en aquesta unitat el treballareu d’una altra ma-
nera, concretament des del punt de vista de la nu-
trició.

Aprofiteu les imatges per fer expressió oral i escri-
ta, per escriure el nom de cada aliment, per re-
passar els colors, les formes i els gustos, per clas-
sificar els aliments segons els nutrients, per fer
oracions, etc.

Per a l’alumnat que té un nivell de competència lin-
güística baix, després de treballar les imatges, pro-
posem les següents activitats:

• Classificar, oralment i per escrit, els aliments de
les pàgines 30 i 31 en: fruites, verdures, carn i
peix.

• Fer oracions, orals i escrites, amb els noms dels
productes lactis que coneguin (llet, formatge, io-
gurt).

• Confegir oracions tal com s’explica a la pàgina 26
d’aquesta guia, per exemple:

– En Mohamed beu te. 

– En Karim menja arròs.

– En Vicent beu orxata.

– La Món menja pa amb sobrassada.

– La Tatiana menja sopa de col.

– La Lluna menja pa amb tomàquet.

– En Lucas menja fesols.

– En Pep beu suc de taronja.

PÀG. 30

PÀG. 29 Un cop confegides les oracions, consulteu a les pà-
gines 6 i 7 del llibre de Llengua i interculturalitat
d’on són els personatges que s’hi esmenten. Podeu
treballar la relació entre el menjar i els diferents paï-
sos, demanant a cada alumnes que parli del men-
jar propi del seu país.

Relacioneu el menjar amb la salut. Per a l’alumnat
amb un nivell més alt de llengua, comenteu el text i
expliqueu el vocabulari que no coneixen. Per a l’a-
lumnat amb un nivell més baix, n’hi ha prou que el
resumiu i expliqueu que els aliments tenen diversos
components, per això convé menjar de tot, perquè
l’organisme tingui totes les substàncies que neces-
sita.

A partir de la informació que dóna el text, valoreu si
la dieta de cada noi o noia és prou equilibrada i
confeccioneu entre tots una dieta equilibrada que
agradi a tothom.

Repasseu les parts del dia i les hores, i relacioneu-
les amb els àpats que s’acostumen a fer. Recordeu
que l’organització dels menjars és diferent en cada
cultura, que cal que presentem la que és més habi-
tual al lloc on vivim, però també podem donar l’o-
portunitat a cada alumne perquè expliqui la del seu
país.

El text sobre els àpats facilita la conversa sobre el ti-
pus d’alimentació de l’alumnat i els possibles can-
vis en relació al país d’origen, segons les activitats,
etc.

Podeu consultar la web , on
trobareu mostres de diferents gastronomies del
món segons l’època de l’any.

Aquest és un bon moment per fer un àpat col·lectiu
a l’aula. Demaneu a cada noi o noia que porti un
plat típic del seu país d’origen, elaborat amb ajuda
de la família. Si el nivell de competència lingüística
ho permet, demaneu-los que portin la recepta del

PÀG. 34-35

www.mercatsbcn.com

PÀG. 33

PÀG. 31

Què s’ha de menjar?
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plat escrita i l’expliquin a la classe. Aquesta activitat
permet una gran participació, ajuda a establir rela-
cions afectives entre els companys i les companyes
i el professorat, i ajuda a veure que hi ha moltes
malgrat el que pugui semblar hi ha més semblan-
ces que diferències entre cultures.

Si teniu algun espai on fer-ho, també podeu cuinar
tots junts a l’escola, i aquesta seria la millor manera
de recordar el vocabulari que té relació amb les
operacions que es fan a la cuina: bullir, fregir, pe-
lar, colar, tastar, tallar, etc.

Les receptes que es presenten en aquesta activitat
tenen a veure amb països concrets.

Respostes correctes:

1. Sopa de bou. Tibet.

2. Cazón sancochado. Veneçuela.

3. Te verd a la menta. Marroc.

4. Albergínies fregides amb nous. Geòrgia.

5. Plàtan fregit. La Xina.

6. Xapatis. L’Índia.

7. Choclo. Perú.

6 Aprofiteu les imatges per fer un treball oral i es-
crit. Relacioneu cada aliment amb una festa.
Podeu buscar informació en el llibre de Llengua
i interculturalitat, ja que al final de cada unitat es
treballen les festes, i també els menjars típics de
les festes. Demaneu a l’alumnat que escrigui la
festa en la qual es mengen els panellets, els to-
rrons, la crema catalana i la coca (de Sant Jo-
an). També podeu preguntar si coneixen algun
altre menjar típic d’una festa, tant si és del seu
país com si és del país d’acollida. Pregunteu
també si han tastat mai els menjars de la foto, i
si els han agradat o no.

Aconsellem que quan se celebri alguna festa,
porteu a l’aula menjar típic, perquè l’alumnat el
vegi i el pugui tastar. També convé que tingueu
en compte que moltes localitats tenen un pro-
ducte típic i és bo que el coneguin, encara que
no sigui propi de cap festa concreta, i n’hi hagi
tot l’any, també convé que el porteu a l’aula.

PÀG. 36

797602 _ 0152-0177.qxd  2/8/05  08:51  Página 165



166

CIÈNCIES DE LA NATURALESA6

Introduïu el tema dels animals a partir de les foto-
grafies de la pàgina inicial d’aquesta unitat. Primer,
pregunteu si en les rajoles de la part superior es
veu algun ofici en què es facin servir animals. Des-
prés digueu els noms dels animals que hi ha a la
part inferior de la pàgina, i comenteu que tenen ca-
racterístiques diferents. 

Abans de llegir i treballar els textos d’aquestes pàgi-
nes repasseu el lèxic dels animals introduït en l’à-
rea de llengua a partir del retallables 15 i 16. Podeu
aprofitar per jugar al quinto o al memory amb
aquests retallables.

Quan treballeu els textos, tingueu en compte que
introdueixen molt vocabulari nou, i que no tot l’a-
lumnat serà capaç de seguir-vos, de manera que
haureu de simplificar la informació deixant-la en el
vocabulari bàsic, les característiques més significa-
tives de cada grup d’animals.

Us proposem una versió més senzilla dels textos. Po-
deu copiar-la a la pissarra per als alumnes amb més
dificultats i demanar-los que els copiïn a la llibreta
per, després, llegir-los i comentar-los oralment.

Els mamífers

Per exemple, ell gos, la vaca, l’elefant i el porc.

Els mamífers neixen de la mare. Tenen el cos co-
bert de pèl.

Els mamífers terrestres es desplacen caminant o
saltant: el cavall, el gos, el cangur.

Els mamífers aquàtics es desplacen nedant: la fo-
ca, el dofí i la balena.

Hi ha mamífers que volen: el rat-penat.

Hi ha mamífers que mengen carn, n’hi ha que
mengen herba i n’hi ha que mengen de tot.

Els peixos

Per exemple, la sardina, el lluç i la carpa.

Els peixos neixen d’ous. Tenen el cos cobert d’es-
cates.

Els peixos es desplacen nedant i s’alimenten de
plantes i altres animals que hi ha a l’aigua. 

PÀG. 38-39

PÀG. 37 Els ocells

Per exemple, el gall, l’ànec, el lloro i l’àguila.

Els ocells neixen d’ous. Tenen el cos cobert de plo-
mes.

Els ocells es desplacen volant o corrent.

Hi ha ocells que mengen insectes, n’hi ha que
mengen llavors i n’hi ha que mengen carn. 

Els rèptils

Per exemple, la serp, la sargantana i la tortuga.

Els rèptils neixen d’ous. Tenen el cos cobert d’esca-
tes.

Es desplacen arrossegant-se.

Hi ha rèptils que mengen animals i n’hi ha que
mengen vegetals. 

Els amfibis

Per exemple, la granota i la salamandra.

Els amfibis neixen d’ous. Tenen el cos cobert d’una
pell prima i humida.

Viuen a l’aigua i a terra. La majoria dels amfibis es
desplacen saltant

Mengen insectes.

Aquests textos també es poden utilitzar per fer un
exercici de comprensió oral amb l’alumnat que té
un nivell de competència lingüística més elevat.

Llegiu els textos anteriors pausadament dues vega-
des i a continuació feu oralment aquestes pregun-
tes de comprensió:

• D’on neixen els mamífers? De què tenen el cos
cobert? Què mengen? Com es desplacen? 

• Quins mamífers coneixes?

• On viuen els peixos? De què tenen el cos cobert?
Com es desplacen ? Què mengen? 

• Com es desplacen els ocells? Què mengen? De
què tenen el cos cobert? 

• Com es desplacen els rèptils? Què mengen? 

• Quins amfibis coneixes? 

Tingueu en compte que els esquemes són un dels
procediments bàsics que s’utilitzen en les àrees
de Ciències de la naturalesa i Ciències socials. Els

PÀG. 40

Els animals generen feina
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esquemes faciliten l’assimilació de continguts i
ajuden a estudiar. És important ser exigents amb
l’alumnat i preguntar diàriament el que es va estu-
diant. En la unitat anterior ja vam veure i interpre-
tar un esquema, ara cal aprendre a elaborar-los.

Comenceu a treballar els esquemes i a traspassar
la informació que donen a oracions i practiqueu-ho
en l’activitat 1. 

2 Aquesta activitat us permetrà treballar amb l’a-
lumnat que té un nivell baix de competència lin-
güística, el vocabulari que no heu treballat i que
està relacionat amb l’alimentació dels animals:
carnívor, herbívor, insectívor, omnívor. 

Per completar l’activitat 6, proposem que organit-
zeu el joc de la guerra de vaixell, per repassar les
característiques més significatives dels diferents
animals. En una coordenada, poseu noms d’ani-
mal, i en l’altra característiques que puguin tenir.

Poseu els «vaixells» sempre són a les coordenades
que corresponen a una resposta correcta, i això se-
rà una pista per a l’alumnat.

Descriviu oralment els tres hàbitats i els animals
que hi viuen. Intenteu que la descripció sigui or-
denada i que tots hi participin. Comenteu quin co-
lor domina en cada cas, on es troben els animals,
si hi ha vegetació, quina mena d’animals hi ha, en
quin lloc de la Terra serien possibles aquests pai-
satges, etc. Pregunteu de què es deuen alimentar
els animals de cada hàbitat i, si cal, busqueu in-
formació.

11 Recordeu els noms que no recordin els alum-
nes i ajudeu-los a formar oracions. Adeqüeu el
nivell d’exigència al nivell de competència lin-
güística de l’alumnat, ja que poden formar ora-
cions molt senzilles com ara «El gat és blanc»,
però també poden formar oracions que reflec-
teixin alguna característica de l’animal i per tant

PÀG. 45

PÀG. 43

PÀG. 42

PÀG. 41

requereixin més riquesa de vocabulari, com ara
«La vaca és un mamífer herbívor».

Podeu aprofitar el primer paràgraf del text per fer
un dictat preparat. Després de fer la lectura i la
comprensió lectora, podeu subratllar els noms
d’ofici i encerclar els verbs en present d’indicatiu
que trobeu en el text. Un cop corregit, podeu fer el
dictat.

Les imatges us poden anar molt bé per parlar de les
característiques especials de cada un dels animals
que s’hi veuen i de la relació entre els animals i les
persones. Comenteu que Floquet de Neu era l’únic
goril·la albí conegut, i que es trobava al zoo de Bar-
celona. Expliqueu també que els dofins són dels
pocs mamífers marins que existeixen.

Per tal que l’alumnat exerciti la memòria, suggerim
la lectura i memorització d’alguns poemes del Bes-
tiari de Pere Quart. És important que abans de me-
moritzar-los s’hagi fet una bona comprensió lectora.
En aquesta unitat proposem l’«Elefant».

Elefant

De la trompa grisa
canons acerats,
de les quatre potes, 
pilars de palau,
popular bandera
de l’orella gran,
de la pell gruixuda
galtes d’advocat,
dels ullals de vori
torres de pedant.

PÀG. 46
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On és el zoo?

En aquesta unitat treballareu, bàsicament, els ani-
mals invertebrats. Abans de començar-la, comen-
teu les fotografies de diversos animals que hi ha a
la part inferior de la pàgina inicial de la unitat. Par-
leu del zoo, pregunteu si saben què és i si han anat
mai a cap.

Tant per treballar el vocabulari d’aquesta unitat
com el de la unitat anterior, és molt útil fer una visi-
ta al zoo o a l’aquàrium per veure els animals en di-
recte. Això sempre és molt motivador.

Aconsellem que, si en podeu aconseguir, passeu
en vídeo algun documental senzill sobre animals.

Tal com hem explicat en la unitat anterior, el treball
d’esquemes és bàsic per a la incorporació a l’aula
ordinària, per la qual cosa convé treballar-los de
maneres diferents. Tal com ja hem dit anterior-
ment, els esquemes han de servir per estudiar i,
per tant, convé ser exigents i preguntar els contin-
guts treballats. En aquest cas, l’esquema d’aquesta
pàgina és una mena de resum de tota la unitat o,
mirat d’una altra manera, és un punt de partida a
partir del qual es desenvolupen tots els textos que
recullen les característiques dels diversos tipus d’a-
nimals invertebrats.

Treballeu els textos oralment, expliqueu el vocabu-
lari nou i, si és possible, feu servir làmines per ex-
plicar tot el vocabulari nou i els animals que van
apareixent. 

L’alumnat amb un nivell de competència lingüística
més alt pot fer un petit esquema de cada text. Els
que tenen un nivell de llengua més baix poden co-
piar l’esquema que podeu fer a la pissarra. És im-
portant que, cadascú al seu nivell, es familiaritzi
amb la manera resumida i esquemàtica de presen-
tar la informació, ja que això li serà molt útil quan
s’incorpori a l’aula ordinària i hagi d’estudiar. Els
esquemes són una tècnica d’estudi molt valorada.

PÀG. 49-50

PÀG. 48

PÀG. 47

Insistiu en la importància de saber interpretar els
esquemes i fer-ne de nous. En aquest cas, cal treu-
re de l’esquema la informació necessària per com-
pletar les oracions. Com que en els esquemes no hi
ha estructures lingüístiques complexes, la dificultat
és només de lèxic i d’adaptació a la manera de pre-
sentar la informació.

L’alumnat amb un nivell de llengua més alt pot fer
l’esquema del text de les papallones individual-
ment, així continueu amb la pràctica d’aquesta tèc-
nica d’estudi. Després, el podeu corregir col·lectiva-
ment a la pissarra, i podeu fer veure a l’alumnat
amb un nivell més baix que fer esquemes ajuda a
entendre el contingut dels textos.

Aprofiteu que aquest text parla de l’Índia, si teniu
cap alumne d’aquest país, digueu que n’expliqui al-
guna cosa i pregunteu-li si hi ha molts insectes,
que és el tema del text. També podeu fer aquesta
pregunta relacionada amb els països d’origen de la
resta de l’alumnat; comeuteu també si els insectes
que hi ha són com els que tenim aquí o n’hi ha de
diferents. També podeu explicar que els mosquits
piquen i que alguns insectes poden transmetre ma-
lalties. Segons el nivell de l’alumnat, treballeu el text
només oralment, o bé responeu les preguntes tam-
bé per escrit.

10 Després de resoldre aquestes endevinalles, de-
maneu a l’alumnat que s’inventi alguna altra
endevinalla. Tingueu en compte que difícilment
en seran capaços els alumnes que tinguin un
nivell més baix, però encara que el resultat si-
gui una endevinalla molt senzilla, és preferible
que tota la classe participi en aquesta mena de
jocs.

PÀG. 55

PÀG. 54

PÀG. 53

PÀG. 51
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11 Per fer aquesta activitat, podeu seguir dos pro-

cessos.

El primer consisteix a escollir un animal i mar-
car les característiques de cada categoria que li
corresponen. A partir d’aquí, podeu redactar el
text adequat que inclogui totes aquestes carac-
terístiques. 

El segon consisteix a seguir justament el procés
contrari, és a dir, proposar un text breu sobre
un animal, llegir-lo oralment, i basant-se en
aquest text, l’alumnat hauria de marcar les ca-
racterístiques correctes.

Podeu proposar diferents textos, per treballar
oralment, de característiques similars al de l’e-
lefant que teniu en aquesta pàgina. Llegiu els
textos pausadament dues vegades i l’alumnat
escriurà les estructures proposades en aquest
exercici. Per exemple, alguns textos poden ser
com els següents: 

El dofí és un mamífer que té el cos cobert de
pell. Es desplaça nedant, menja peixos i plànc-
ton. Viu al mar i als oceans.

El colom és un ocell que es desplaça volant. Té
dues ales i dues potes. Té plomes, s’alimenta
de gra i viu als pobles i a les ciutats.

Treballeu oralment o per escrit aquest text, segon
el nivell general del vostre grup classe. Expliqueu
els motius pels quals emigren els animals. Podeu
observar un mapamundi, per comprendre millor la
trajectòria que fan. Procureu que entenguin els
motius pels quals emigren els animals, i pregun-
teu-los pels motius de la seva migració. És possible
que alguns nois i noies no us ho vulguin dir, o que
se sentin ofesos per aquest tema, per això convé
no insistir-hi.

Es pot continuar treballant la memorització amb di-
versos poemes del Bestiari de Pere Quart. En
aquesta unitat oferim «Pingüí», «Mosques i mos-
quits» i «Arna».

PÀG. 56

Pingüí

Amant de la mullena,
amb gregarisme rar,
com nosaltres emplena
les ribes de la mar.

Conserva tanmateix
el decòrum que ens manca
i neda com un peix
amb frac i armilla blanca.

Mosques i mosquits

La natura
diligent ens procura
una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les mosques,
hi ha els mosquits

que treballen de nits.

Arna

L’arna que sempre visqué
a l’armari del poeta
que amb els jurats no tingué
mai una amistat estreta,
s’ha mort d’un tip de jaqué.

També poden memoritzar aquests altres:

La zebra

Pel desert corre la brama
que no et saps treure el pijama.

Camell i dromedari

És el dromedari
o el camell, senyors?
Quin, de l’un o l’altre
té un gep o en té dos?

La girafa

Tens el cap petit
perquè la distància
te l’ha empetitit.
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Introduïu el tema dels vegetals amb les fotografies
que hi ha a la part inferior de la pàgina inicial d’uni-
tat. Observeu que hi ha arbres, flors i alguna planta
en què es poden distingir totes les parts importants.
Comenteu el que us suggereixin, i feu-ne una des-
cripció que podreu fer més acurada quan hàgiu tre-
ballat una mica el vocabulari de la unitat.

Aconsellem la lectura de la història de vida de la
pàgina 114 del llibre de lectoescriptura: El soc de
Tànger.

Pot ser molt útil fer una sortida guiada a un hort o a
un jardí de la localitat on viviu i comentar el que hi
veieu, però potser serà més profitosa si ja heu tre-
ballat com a mínim una part de la unitat, de mane-
ra que puguin aplicar vocabulari que acaben d’a-
prendre.

És molt senzill, molt instructiu i motivador fer a la
classe l’experiència que s’observa en les fotografies
de l’activitat 1. Consisteix simplement a posar un
cotó humit dins d’un got i posar-hi un pèsol o bé un
cigró. Si en teniu una mica de cura, procurant que
el cotó no s’assequi i que no li falti llum, al cap de
pot temps començarà a germinar. Podeu observar
cada dia el creixement, però tingueu en compte
que pot tardar dues o tres setmanes a tenir tija i fu-
lles. Podeu nomenar un alumnes encarregat o bé
fer-ho entret tota la classe, i aprofiteu l’experiència
per anar introduint el vocabulari. Per assegurar-vos
que germina, no en prepareu només un, sinó uns
quants, ja que pot ser que en algun cas no arribi a
germinar per falta o per excés d’aigua. A partir d’a-
questa planteta que podeu tenir a la classe i que
podeu observar com creix dia a dia, comenceu a
explicar el vocabulari que hi està relacionat: llavor,
germinar, arrel, tija, branques, fulla, flor.

Podeu continuar practicant la realització d’esque-
mes, per tant, els podeu demanar que en facin un
de general de les parts de les plantes, prenent com
a punt de partida els textos d’aquesta pàgina. Més
endavant veurem de quins tipus pot ser cada part
de la planta.

PÀG. 58

PÀG. 57 Si l’alumnat té un nivell de competència lingüística
baix, feu l’esquema a la pissarra i demaneu que
l’observin i el copiïn. D’aquesta menera els ajuda-
reu a comprendre el text i a veure la importància
que té saber fer esquemes i la utilitat d’aquesta
tècnica. 

Si a l’escola teniu un pati amb arbres, o a prop hi ha
un bosc, un parc o una zona verda, podeu anar-hi a
recollir fulles per portar a la classe i després analit-
zar quina forma tenen i de quin tipus són. Si les as-
sequeu i en feu un petit àlbum, podeu apuntar al
costat de cada fulla l’arbre d’on l’heu tret, la forma
que té i les característiques que us semblin conve-
nients.

Si heu vist aquests mateixos arbres d’on ara heu
agafat fulles durant tot el curs, potser n’heu siguit
l’evolució podreu deduir si són de fulla perenne o
caduca.

No és gaire difícil aconseguir flors de diversos tipus.
Aconsellem que, si és possible, en porteu a la clas-
se, de manera que el fet de manipular-les i obser-
var-les en directe ajudi l’alumnat a adquirir el lèxic
específic.

Fixeu-vos en les parts de les flors i de les tiges: cal-
ze, corol·la, estams, gineceu, pètals, sèpals, pol·len,
òvuls, vasos conductors, saba bruta, diòxid de car-
boni, saba elaborada.

Com que aquest text té certa complexitat, propo-
sem que amb l’alumnat de nivell de competència
lingüística baix treballeu només les set primeres lí-
nies, fins a «...extrems de les branques.» Amb l’a-
lumnat que tingui un nivell més alt, podeu treballar
tot el text, combinant el treball oral amb l’escrit i ex-
plicant el vocabulari nou.

El fet de treballar el mateix text a dos nivells dife-
rents permetrà que tot l’alumnat pugui fer l’activitat
7 de la pàg. 63.

PÀG. 62

PÀG. 61

PÀG. 60

Hem comprat un ram de roses
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7 Observeu aquestes fotografies i feu notar que de

la flor al fruit només hi ha una evolució, però que
en realitat és el mateix en fases diferents de la
seva vida. Parleu de la forma que té la pomera,
de com són les flors i de com són els fruits, feu-
ne una breu descripció.

8 Treballeu aquests text, si és possible, de manera
pràctica, és a dir, trasplantant alguna planta a la
classe, i explicar en veu alta el procés perquè
vagin adquirint el vocabulari.

Amb l’alumnat que tingui un nivell de llengua
més baix, podeu treballar aquest text paràgraf
per paràgraf i entretenint-vos en cada explicació.

Si el nivell de llengua de l’alumnat és baix, feu una
explicació senzilla de les cures que cal proporcio-
nar a les plantes i de les èpoques de l’any en què
cal desenvolupar certes tasques (podar, fertilitzar,
plantar diversos tipus de plantes, etc.). Després,
podeu escriure un petit resum a la pissarra perquè
aquest alumnat el pugui copiar.

Treballeu el lèxic específic que trobareu en aquest
text: rasclar, adobar, poncelles, marcir, pansir, re-
gar, ruixar, borrissol.

PÀG. 64

PÀG. 63

És aconsellable que, si podeu, visiteu alguna fira de
plantes, flors i productes naturals que es fan a
aquesta època. Per exemple, la fira de Sant Ponç o
la Festa del safrà.

Si podeu, porteu a l’aula plantes aromàtiques i me-
dicinals, com les que descriu el text. Una part de
l’alumnat nouvingut està acostumat a utilitzar
aquest tipus de plantes per a diferents usos, cosa
que permet una gran participació. 

Podeu aprofitar aquesta activitat per escriure el
nom d’unes quantes plantes en les diferents llen-
gües d’origen dels nois i de les noies.

També és un moment adequat per fer una sortida
al bosc, recollir plantes i fer un herbari. El nom de
cada planta es pot posar en català i en les diverses
llengües de l’alumnat.

PÀG. 66
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Abans de començar a fer aquesta unitat, convé que
repasseu els noms de les parts el cos, que trobareu
en el retallable 1, i els noms dels esports, que tro-
bareu en el retallable 19, del llibre Llengua i inter-
culturalitat, i també en l’apartat Altres recursos, del
CD-ROM. Podeu jugar al quinto o al memory amb
tot aquest material, i aquest treball lúdic serà una
bona introducció per a aquesta unitat de Ciències
de la naturalesa. 

Comenteu oralment les fotografies que hi ha en
aquesta pàgina, pregunteu en quines es veu una
persona practicant un esport i de quin esport es
tracta; comenteu si n’hi ha alguna que no corres-
pongui a un esport, i quina relació creieu que té
amb el món de l’esport. Expliqueu les paraules del
títol que potser no coneixen: higiene i dieta, ja que
de la salut n’heu parlat en les àrees de Ciències so-
cials i de Llengua.

Aconsellem que llegiu les històries de vida de les
pàgines 115 i 116 del llibre de lectoescriptura: La
Tekle és esportista i La Kàtia té un problema.

En aquestes pàgines posem en relació diversos fac-
tors que afecten el cos huma: l’esport i l’alimenta-
ció, i vinculem els dos fets amb la salut. 

Treballem els beneficis dels esports, els possibles
perjudicis, i donem consells d’alimentació per a
quan fem esport.

Expliqueu oralment el vocabulari que no entenguin,
i recordeu el que ja s’hagi fet però no hagin adqui-
rit. Si cal, torneu enrere en aquesta mateixa àrea, o
bé recupereu material del llibre de Llengua i inter-
culturalitat.

Feu que cada alumne respongui individualment
aquest test, segons els seus hàbits personals, que
poden ser diferents en cada cas. Com que no hi ha
una resposta correcta i una d’incorrecta, no hi ha
correcció possible, però heu de vigilar que respon-

PÀG. 70

PÀG. 68-69

PÀG. 67

guin conscientment, havent entès la pregunta, per
això convé repassar-les totes oralment abans que
responguin. Després, poseu en comú les respos-
tes, observeu en quines respostes coincideix la
majoria de la classe i en quines hi ha més diver-
gències.

Comenteu quins hàbits són sans i està tenir, i quins
hàbits cal canviar. Pregunteu si estan disposat a
canviar de manera d’actuar i si això els sembla im-
portant o no. Comenteu si en altres països aquestes
coses es valoren de la mateixa manera que aquí: si
es dóna importància a la higiene, si és fàcil tenir
una dieta equilibrada, etc.

Aquesta activitat permet molt la participació i es pot
adaptar a les preferències i gustos de l’alumnat.
Abans de fer-la, parleu de les característiques dels
esports. Pregunteu si, en general, prefereixen els
esports individuals o els d’equip, els que es practi-
quen en un lloc tancat o a l’aire lliure, els aquàtics o
els terrestres, els competitius o els no competitius,
etc. Pregunteu si hi ha esports que siguin més
agressius que altres, esports en què sigui fàcil lesio-
nar-se, esports més segurs i adequats per a la gent
gran, per exemple. 

En aquest quadre trobareu informació d’aquest ti-
pus sobre quatre esports, observeu que, a més de
contribuir a l’estat físic del cos, també tenen efectes
mentals o psicològics. A partir d’aquesta informa-
ció, elaboreu fitxes per a altres esports, que poden
ser els que es proposen en l’activitat (atletisme,
handbol i ciclisme) o bé els que practiquin els nois i
les noies de la classe.

Finalment, parleu de les persones concretes que
han de practicar un esport i, segons la seva edat, la
seva trajectòria esportiva i el seu estat de salut, han
d’escollir l’esport que és més adequat i beneficiós,
ja que no tots els esports són igual de beneficiosos
per a tothom.

Treballeu aquest text de la manera com ho feu ha-
bitualment, segons el nivell de l’alumnat: primer

PÀG. 73

PÀG. 71

Higiene, dieta i esport
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oralment, explicant el vocabulari i les estructures
que no coneixen, després per escrit i fent pregun-
tes de comprensió, que poden copiar o respondre
segons el nivell concret.

Amb els alumnes que tinguin un nivell baix de
competència lingüística, treballeu el text molt a poc
a poc, paràgraf per paràgraf, i si hi tenen moltes di-
ficultats, treballeu només els dos primers paràgrafs,
que són introductoris.

Ja heu treballat els esports a classe, tant de Llen-
gua com de Ciències de la naturalesa, però no hem
treballat encara les normes de cada esport concret.
En aquests textos teniu informació sobre cada es-
port, les persones que hi participen, el nombre de
membres que té cada equip, els jutges i àrbitres,
les dimensions de les pistes de joc, els estris que es
necessiten per practicar-lo, etc.

Expliqueu el vocabulari nou: àrbitre, porteria, xarxa,
cistella, adversari, raqueta, jutge de línia, porter, ex-
cursió, anelles, cavall amb arcs, barra fixa, maces,
cinta, cèrcol, etc.

Ja heu parlat dels beneficis que té l’esport per a to-
tes les persones, tenint en compte que cal escollir
l’esport adequat i que cal practicar-lo amb mesura i
en la intensitat adequada.

En l’antiguitat, no estava ben vist, i fins i tot estava
prohibit, que les dones practiquessin esports, era
una de les moltes limitacions que tenien les dones
en la seva vida diària.

Abans de llegir aquest text, que fa una mica d’histò-
ria d’aquest fet, parleu de les dones i l’esport. Co-
menteu que encara avui en dia en alguns països les
dones no tenen reconeguts tots els drets socials, i un
d’aquests drets pot ser el de fer esport. En altres paï-
sos no es tracta d’un tema de drets sinó d’imatge: no
està ben vist que una dona faci esport. Pregunteu a
l’alumnat si en els seus països les dones es troben
en una d’aquestes situacions, pregunteu a les noies
si totes fan educació física a l’escola. Feu que tot l’a-
lumnat, del nivell que sigui, participi en aquesta con-
versa, però segurament només podran seguir el text
els alumnes que tinguin un nivell més alt.

PÀG. 76

PÀG. 74-75

Atureu-vos un moment al títol i expliqueu que no
està en català, que està en llatí, i digueu que el llatí
és una llengua antiga de la qual vénen totes les
llengües romàniques. Si us sembla convenient, po-
deu recuperar la breu història de la llengua catala-
na que teniu en la unitat 6 de Ciències socials.

S’ha de fer èmfasi en l’obligatorietat de fer Educació
física, tant els nois com les noies, tal com estableix
el nostre sistema educatiu. És important recalcar
que l’exercici físic ajuda en el desenvolupament de
les persones i que, per tant, a més de ser un deure
és un dret.
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L’ecologia és salut
Abans de treballar aquesta unitat, repasseu les ma-
lalties a partir de les fotografies que hi ha a la pàgi-
na 168 del llibre de Llengua i interculturalitat.

Aconsellem treballar notícies de la premsa relacio-
nades amb la salut, el medi ambient i la sostenibili-
tat. També es pot passar al vídeo de la classe al-
gun reportatge senzill sobre el tema i que sigui
d’actualitat.

Les fotografies d’aquesta pàgina fan referència a te-
mes que es treballaran, relacionats amb la salut, la
contaminació atmosfèrica, la sequera, la natura, el
reciclatge, etc. Pregunteu als alumnes què veuen
en aquestes fotografies i després aneu tornant a
aquesta pàgina a mesura que avanceu en el desen-
volupament de la unitat.

En la unitat anterior d’aquesta mateixa àrea, ja hem
introduït la relació de la salut amb l’alimentació i
l’esport, ara hi afegim el medi ambient, l’entorn on
vivim. En les activitats d’aquestes dues pàgines fem
un repàs i una ampliació de la unitat anterior, con-
cretem alguns aspectes que ja s’hi han esmentat.

Pel que fa a la metodologia, treballem la compleció
d’oracions, la resposta a preguntes i els esquemes,
de manera que podem aplicar diverses tècniques
d’aprenentatge que hem anat treballant al llarg de
tot el curs.

Aquests dos textos tenen com a tema comú la con-
taminació, en un cas, de les aigües i en l’altre de
l’aire. Amb l’alumnat que tingui un nivell baix de
competència lingüística, treballeu només els parà-
grafs introductoris, i feu-ho oralment.

Amb l’alumnat que tingui un nivell prou elevat per
comprendre els textos, amb la vostra ajuda, treba-
lleu els textos complets i feu-ne un esquema.

Establiu una conversa sobre la contaminació i pro-
cureu que en prenguin consciència. Pregunteu si
als seus països hi ha molta contaminació, si ve de

PÀG. 82-83

PÀG. 78-79

PÀG. 77

la indústria, si les persones llengen escombraries
als rius o van amb compte de tenir-los nets, etc. En
alguns països, la preocupació pel medi ambient no
és una idea gaire difosa, per això és molt important
insistir-hi. 

9 Aquest text explica la història d’en Florin, que
vivia a Romania, molt a prop d’una central nu-
clear. Si teniu alumnes de països de l’est d’Eu-
ropa, és possible que tinguin informació sobre
centrals nuclears puguin explicar històries 
semblants a la d’en Florin. Pregunteu si saben
que hi ha hagut accidents nuclears que han
provocat molts morts i moltes malalties, però
que encara que no hi hagi cap accident greu, la
simple presència de la central pot provocar per-
judicis en el medi ambient, especialment si no
es té molta cura amb els residus que genera i
les possibles fuites.

10 Contraposeu aquest text amb el de l’activitat
anterior, ja que planteja una situació totalment
diferent, i, a més, la compara amb la d’altres
països. 

Passeu a tot l’alumnat aquesta enquesta sobre els
hàbits relacionats amb el reciclatge i la sostenibili-
tat. Insistiu perquè contestin sincerament, el que
fan de veritat, no el que creuen que haurien de
fer.

1. Materials i residus.

• En quin contenidor llences el paper i el cartró?

• En quin contenidor llences el vidre?

• En quin contenidor llences els envasos de
plàstic?

• En quin contenidor llences les llaunes?

• En quin contenidor llences la roba vella?

2. Mobilitat i desplaçament.

• Et desplaces a peu?

• Utilitzes la bicicleta?

• Utilitzes el transport públic?

PÀG. 86

PÀG. 84
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3. Aigua.

• Et banyes o et dutxes?

• Tanques l’aixeta mentre t’estàs rentant les
dents?

4. Energia.

• Apagues els llums o els aparells elèctrics quan
no els fas servir?

• Sempre poses a la rentadora tanta roba com hi
cap?

• A l’hivern, tanques sempre les finestres?

5. Biodiversitat.

• Tens cura de no embrutat el carrer?

• Llences sempre els papers a la paperera? 

• Cuides els parcs i els jardins?

• Respectes els éssers vius que tens al teu vol-
tant?

Podem aprofitar aquest tema per fer una reflexió
sobre el canvi de clima: quins factors hi intervenen,
l’ús o abús de l’aigua i l’energia...

També podem comparar els graus de contaminació
d’un país o un altre, i relacionar-los amb el nivell
d’industrialització i de consciència dels governs.

10
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Sóc a la Lluna de...

Observeu les fotografies que teniu en aquesta pàgi-
na inicial d’unitat. Encara no coneixen el vocabulari
que necessiten per descriure-les, però podran dir
que és el cel i que en una s’hi veuen núvols. Es-
menteu l’univers, els planetes, el sistema solar, la
Terra i la Lluna.

Comenteu oralment la informació sobre l’univers
que teniu en aquesta pàgina. Expliqueu el que no
entenguin. Us serà molt útil si teniu una imatge
grossa del sistema solar, ja que caldrà que identifi-
queu tots els planetes.

Feu un esquema d’aquest text. Segons com hagin
anat els esquemes que heu fet fins ara, ajudeu l’a-
lumnat a fer-lo, feu-lo a la pissarra o bé deixeu-los
que el facin individualment. Això els ajudarà a com-
prendre l’estructura del text, però potser necessita-
ran explicacions orals per entendre el vocabulari.

Després, quan hagin treballat el text, podeu fer l’ac-
tivitat 1 i completar les oracions amb la informació
adequada.

2 Repasseu els conceptes a prop i lluny, a partir
de la distància entre els planetes i el Sol, per fer-
ho, fixeu-vos en l’òrbita de cada planeta. Situeu
especialment la Terra i insistiu que és el nom del
planeta on vivim. És convenient que memoritzin
el nom dels planetes ordenats des del que es
troba més a prop del Sol fins al que es troba més
lluny.

L’estructura de la Terra és complexa, està formada
per diverses capes que no sempre han estat com
són ara. Amb l’alumnat que té un nivell de compe-
tència lingüística baix, treballeu només els dos pri-
mers paràgrafs del text, sense introduir-lo en les
precisions dels noms de les capes, ja que seria una
quantitat de vocabulari que no podria assumir.

PÀG. 90

PÀG. 89

PÀG. 88

PÀG. 87 Com que aquests temes són d’abast mundial, pro-
bablement una part de l’alumnat ja els ha estudiat
en el seu país d’origen, de manera que ja coneix els
conceptes, només li cal tenir prou nivell de llengua
per saber-los expressar en català, per tant, caldrà
que feu la distinció entre els alumnes que tenen di-
ficultats amb la llengua, els que tenen dificultats
amb el contingut i els que en tenen amb les dues
coses, i treballeu la informació d’acord amb les
possibilitats de cadascú.

5 Relacioneu els moviments de la Terra amb el
pas del temps, i recordeu que en l’àrea de Mate-
màtiques ja vau fer una petita introducció a
aquest tema per comprendre el pas dels anys.
Relacioneu aquests moviments també amb els
fusos horaris, que heu treballat en l’àrea de
Ciències socials, i feu notar que en les il·lustra-
cions es fa evident que mentre en una part de la
Terra és de dia, en l’altra és de nit, i això vol dir
que les divisions horàries tenen un origen natu-
ral, relacionat amb la mateixa estructura de la
Terra.

Pel que fa a les estacions de l’any, comenteu
que mentre a l’hemisferi nord és estiu, a l’hemis-
feri sud és hivern. Recordeu que en la unitat 4
del llibre de Llengua i interculturalitat heu treba-
llat un text d’un noi australià que explicava el
Nadal a l’estiu i a la platja, mentre que aquí el
Nadal és a l’hivern. Podeu demanar a l’alumnat
que posi més exemples semblants a aquest, i
que comenti si al seu país les estacions coinci-
deixen amb les que tenim aquí.

Llegiu aquest text i treballeu la comprensió oral. Fi-
xeu-vos que en aquest text hi ha diàleg i reproduïu,
en llegir, el to de veu que poden tenir els personat-
ges que parlen. Feu que s’adonin que per indicar
que algú parla posem un guió al començament de
la línia.

Si teniu a mà alguna imatge o algun llibre de cièn-
cia-ficció, el podeu ensenyar a la classe i comentar

PÀG. 93

PÀG. 91

11
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que moltes novel·les i moltes pel·lícules expliquen
històries de viatges a l’espai que no són reals, que
són fantàstiques i és impossible que passin.

Si considereu que tenen un nivell prou elevat, po-
deu posar una pel·lícula de ciència-ficció. Per tre-
ballar-la, atureu sovint la reproducció per compro-
var que van entenent, no només les paraules que
diuen, sinó el desenvolupament de l’acció i els es-
deveniment. Cada vegada que atureu la reproduc-
ció, demaneu a un alumne diferent que expliqui el
que ha vist, i ajudeu-lo si hi té dificultats.

Les fases de la Lluna ja han aparegut en el mapa
de la previsió meteorològica de la unitat 3, podeu
tornar-la a mirar, i explicar com canvien perquè
comprenguin perquè en aquell mapa sortia una da-
ta a sota de cada dibuixet de la Lluna.

Com que feu classe de dia, segurament no tindreu
l’oportunitat d’observar la Lluna des de l’aula, però
demaneu-los que ho facin des de casa i apuntin en
quina fase està cada dia, per veure l’evolució i els
canvis.

PÀG. 94

Podeu exemplificar els eclipsis a la classe amb un
llum (una llaterna o un focus), que farà el paper del
Sol, i dos objectes circulars (dues boles de plastili-
na, de paper de plata, de paper, etc.), un de més
gros i un de més petit, que representaran la Terra i
la Lluna. Apagueu els llums de l’aula, abaixeu les
persianes i aneu canviant aquests elements de po-
sició per observar les ombres que produeixen, que
en la realitat equivalen als eclipsis. 

Es pot demanar a l’alumnat que busqui informació
de les últimes expedicions a l’espai:

• Quin any s’han fet?

• Quin país les ha pagades?

• Quins objectius tenien?

• Quin ha estat el resultat?

També es pot parlar de la vida en altre planetes:

• Què és un extraterrestre?

• A quin planeta diferent de la Terra els agradaria
anar?

11
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Orientacions didàctiques
L’àrea de Ciències socials ens permet donar informació del lloc on vivim (situació geogràfica, llen-
gua, cultura, drets i deures dels ciutadans, etc.), treballar les diverses visions del món, les dife-
rents cultures i tradicions, tots els aspectes de la vida quotidiana que construeixen les relacions
socials, el pensament individual i els pensaments col·lectius, però sobretot ens permet establir un
espai de comunicació i participació.

Les Ciències socials van estretament lligades a les altres àrees: Llengua, Matemàtiques i Ciències
de la naturalesa, i giren al voltant de tres eixos d’aprenentatge fonamentals: la llengua, la intercul-
turalitat i la coeducació.

Per fomentar una bona relació entre el professorat i l’alumnat, és important que se sentin respec-
tats pel què són, per la qual cosa convé començar a treballar d’on són, d’on vénen i on viuen ac-
tualment. De fet, és la manera més senzilla de situar-los i d’iniciar l’intercanvi comunicatiu que fa-
cilitarà aquesta relació.

Tingueu en compte que la visió del món canvia segons el país i el continent. L’alumnat xinès, indi,
pakistanès, etc. està acostumat a tenir Europa a l’esquerra i Amèrica a la dreta, els oceans també
els situen en els mapes de forma diferent; per això, una de les primeres coses que hem de fer és
situar-los respecte del món, des del lloc on viuen ara, donar-los una nova visió geogràfica. Per
aquest fet, considerem que el treball dels mapes és fonamental. Penseu que els mapes es treba-
llen de maneres molt diferents en els diversos sistemes educatius i per aquest motiu els haureu
d’ensenyar tot el procés (pintar els mapes, delimitar mars, fronteres, resseguir rius, pintar serrala-
des, utilitzar codis, etc.).

Des d’aquesta àrea, també treballem la visió universal de tots els temes que es treballen en l’àrea
de llengua, de manera que la interdisciplinaritat sigui un fet. 

Un dels objectius principals d’aquesta àrea és fomentar la cohesió social, per la qual cosa la infor-
mació, el coneixement mutu, el respecte, el traspàs d’informació, el saber escoltar, el saber ex-
pressar el que es pensa, el saber valorar, etc. és fonamental. Mitjançant les Ciències socials, hem
de potenciar aquests valors i aprofitar tots els recursos que tenim a l’abast.

L’alumnat que no té un domini de la lectoescriptura només podrà fer les activitats molt pautades i
que no requereixen domini de l’expressió escrita.

El treball amb l’alumnat d’incorporació tardana ha de ser metòdic i exigent. Heu d’aprofitar aques-
ta àrea per treballar els aprenentatges memorístics. Recordeu que estem preparant aquest alum-
nat perquè s’incorpori al sistema educatiu amb garanties d’èxit.

És convenient consultar la primera part de la guia i especialment la part de metodologia, es-
tratègies, jocs i recursos. Tingueu en compte que la llengua és l’eix i l’eina d’aprenentatge de
totes les àrees.

Recordeu que el concepte d’unitats integrades implica que les diferents unitats d’aquesta
àrea s’introdueixin a partir de la unitat corresponent de l’àrea de Llengua.
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D’on som?

Abans de treballar el mapa, repasseu les estructu-
res que heu treballat en la unitat 1 de Llengua i in-
terculturalitat, com ara:

• D’on ets?

• On vius?

• D’on és la...?

• D’on és en...?

• D’on són els teus companys i companyes?

• D’on és el teu professor o la teva professora?

Podeu consultar enllaços informàtics per tenir infor-
mació general sobre diferents països i mapes: 

És molt útil tenir un mapa del món gran per poder-
lo penjar a la classe. 

Assenyaleu el mapa del món i aneu dient el nom
dels continents; relacioneu-los amb els països d’ori-
gen de l’alumnat. Situeu també en el mapa el país
on viuen ara.

Al mateix temps, i seguint la mateixa metodologia,
treballeu oralment el nom dels oceans.

Podeu fer preguntes com ara:

• De quin país ets? A quin continent és el teu país? 

• A quin país vius? A quin continent vius?

• Quins són els continents?

• Quin són els oceans?

• Quin oceà hi ha entre Àsia i Amèrica?

Escriviu els punts cardinals a la pissarra i aneu-los
assenyalant al mapa.

Treballeu oralment estructures com aquestes:

–Europa és al nord d’Àfrica.
–Àfrica és al sud d’Europa.
–Amèrica és a l’oest d’Europa i Àfrica.
–Àsia és a l’est d’Europa.

Després de treballar totes les estructures anteriors
oralment, les podeu escriure a la pissarra i dema-
nar a l’alumnat que les copiï.

Recordeu la importància de treballar i memoritzar el
llenguatge específic: mapa, continent, oceà, punts
cardinals, etc.

www.lib.utexas.edu/maps/index.html

www.guiadelmundo.org.uy

PÀG. 4

És important fer les activitats d’aquestes dues pàgi-
nes amb un mapa del món a la vista, si pot ser,
penjat a la paret de l’aula. Si no és possible, l’alum-
nat podrà consultar el mapa del món de l’annex fi-
nal de l’àrea de Ciències socials (pàgines 98-99 i
100-101)

Feu les activitats primer oralment, després escriviu
les respostes conjuntament a la pissarra, perquè
l’alumnat les pugui copiar un cop enteses i, per
tant, siguin significatives. 

Al principi, l’expressió escrita ha de ser de lèxic o
estructures concretes i treballades prèviament, i de
les quals tinguin referents clars. 

És important situar l’alumnat al lloc on viu, des del
primer moment: el país, la llengua, la cultura i, evi-
dentment, la població concreta on resideixen i on
van a classe. Partim de la visió del món sencer per
arribar finalment a la població on resideixen, ja que
les característiques d’aquest alumnat no permeten
fer-ho a l’inrevés.

La majoria de l’alumnat d’incorporació tardana,
abans de venir, no sabia que hauria d’aprendre el
català i, per tant, és bo explicar on es parla, qui el
parla i per què és important aprendre’l. De fet, l’ac-
titud de la majoria de nois i noies és molt positiva,
ja que, tal com s’ha explicat, una gran part són,
com a mínim, bilingües.

6 Convindria que tinguéssiu a l’aula un mapa gran
dels Països Catalans que us permetés visualitzar
els diferents territoris. També podeu tenir un ma-
pa del domini lingüístic del català o dels territoris
que formen els Països Catalans per separat. És
important que tinguin clar que hi ha onze milions
de persones que parlen en català i que la llengua
és un dels nostres trets d’identitat. També és ne-
cessari transmetre que el nostre objectiu no és
que facin un procés de substitució lingüística i
cultural, sinó que aprenguin les eines que els fa-
cilitaran la incorporació al sistema educatiu i la
integració en la societat que els ha acollit.

PÀG. 7

PÀG. 5-6
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8 Després de treballar la divisió territorial i comar-
cal, podeu treballar més a fons el territori on vi-
viu, tant si es tracta de Catalunya, el País Valen-
cià o les illes Balears. A l’annex final trobareu
mapes de Catalunya, el País Valencià i les Illes,
concretament a les pàgines 106, 107, 108,
109, 110 i 111.

9 És important que treballeu els gentilicis en
masculí i en femení. Aprofiteu les banderes per

PÀG. 8 repassar els colors. Consulteu la pàgina 16 de
la unitat 1 del llibre Llengua i Interculturalitat.

Podeu preguntar, per exemple:

• De quin color és la bandera del teu país?

• Quines banderes tenen el color vermell? Qui-
nes tenen el blau? Quines tenen el groc?

• La bandera de l’Índia, de quin color és? I la
de la Xina? I la del Marroc?
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Torneu a repassar les estructures que vau treballar
en la unitat 1 i també en l’àrea de Llengua: 

• De quin país ets? 

• De quin país és en...?

• On vius?

• On viu la...? 

Pregunteu els noms dels continents i dels oceans,
que ja vau situar en el mapa en la unitat anterior.

Podeu llegir la història de vida pàgina 99 del llibre
de lectoescriptura: Els companys de l’Oana. Podeu
agafar el mapa del món de la unitat 1 i situar-hi els
països dels nois i noies de la lectura.

Després, pengeu un mapa físic del món a l’aula i
demaneu a un noi o una noia que vingui a situar-hi
els continents i els oceans.

Expliqueu el lèxic específic: serralada, muntanya,
cim, riu, llac, oceà i mar. Entretingueu-vos espe-
cialment a explicar la diferència entre mar i oceà,
per fer-ho senzill, podeu dir que un oceà és molt
més gran i immens que un mar i que un oceà con-
té diversos mars.

Situeu al mapa del món les serralades, els rius, els
llacs, els oceans i els mars mes importants del
món. Després, podeu fer aquesta activitat, sobre el
mateix mapa:

• Pinta tot el perfil del mapa que toca al mar de co-
lor blau cel. Recordeu que la majoria de l’alumnat
no ho ha fet mai i, per tant, convé que expliqueu
amb un exemple com s’ha de fer.

• Pinta les serralades més importants de color mar-
ró. Observeu el mapamundi de la classe o de
l’annex final i indiqueu quines són les serralades
més importants i on estan situades.

• Ressegueix els rius i pinta els llacs més importants
de color blau fosc. Com en el cas anterior, bus-
queu aquesta informació en algun mapamundi.

• Escriu el nom dels mars i els oceans que has es-
tudiat.

• Escriu el nom de les serralades, els rius i els llacs
que has estudiat.

• Dibuixa les fronteres entre els continents i escriu-
hi el nom. Com que és un mapa físic, les fronte-
res que dibuixaran seran molt aproximades.

PÀG. 10

2 Abans de fer aquesta activitat, torneu a repas-
sar el lèxic específic: serralada, muntanya, cim,
riu, llac, oceà i mar. Segurament, per fer
aquesta activitat, caldrà que consulteu l’annex
final de mapes.

3 Repasseu el lèxic dels mitjans de transport a
partir del retallable 3, que heu treballat en la
unitat 2 de l’àrea de llengua del llibre Llengua i
interculturalitat. Aquest repàs us serà molt útil
per a les activitats que trobareu a les pàgines
següents.

Aprofiteu que esteu treballant el tema dels trans-
ports per preguntar-los com vénen al centre edu-
catiu, quin mitjà de transport fan servir, quins al-
tres mitjans de transport troben pel camí, etc. 

Feu també preguntes sobre els mitjans de trans-
port del seu país: quins mitjans de transport utilit-
zaven al seu país per anar a classe, amb quins mit-
jans de transport van arribar al nostre país.

Podeu aprofitar les imatges per repassar els colors
i l’estructura «...és de color...».

7 Si el nivell de l’alumnat és baix, escriviu a la pis-
sarra les oracions que diguin oralment, així les
podran copiar. Pregunteu quins mitjans de
transport agafen habitualment i si n’hi ha algun
que no hagin agafat mai.

8 Tal com indica la icona, aquesta activitat està
adreçada a alumnat amb un nivell de compe-
tència lingüística més elevat i que no estigui
fent el procés de lectoescriptura. Amb aquest
alumnat, treballeu els textos oralment i per es-
crit, i el vocabulari que hi apareix. 

Amb la resta, que té un nivell més baix, podeu
descriure oralment les fotografies i identificar la
paraula que fa referència a cada mitjà de trans-
port, en aquest cas, només les paraules cotxe,
vaixell, tren i avió.

PÀG. 13

PÀG. 12

PÀG. 11

Com anem a classe?
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Amb l’alumnat més avançat, podeu escriure ora-
cions a la llibreta o contestar per escrit les pregun-
tes, després de fer el treball oral. Amb l’alumnat de
nivell més baix, feu l’activitat oralment.

Recordeu que el treball de les imatges és un bon
recurs per a l’ensenyament/aprenentatge de la se-
gona llengua. A més de les preguntes generals que
teniu a la pàgina, en podeu fer de més concretes,
per exemple:

• Què hi ha a la imatge 1?

• Què hi ha a la segona imatge? (recordeu que con-
vé que repasseu els ordinals que heu treballat en
la unitat 2 de Matemàtiques).

PÀG. 15

PÀG. 14 • Quin país creus que és el de la imatge 3?

• Quin mitjà de transport hi ha a la cinquena imatge?

• On deuen anar les persones de la sisena imatge?

• Com es diu el mitjà de transport que es veu en la
imatge 4? I el que es veu en la foto 6?

• Com es desplaça la barca de l’última imatge?

Abans de fer les activitats, treballeu el lèxic especí-
fic: ports, aeroports, estacions.

Podeu començar a parlar del sistema educatiu: eta-
pes, cicles, etc. Per obtenir informació, consulteu

.www.ixtec.es/lic/nouvingutprofessorat

PÀG. 16
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Repasseu els continents, les serralades i els rius
del món.

Repasseu també què és una muntanya i un cim. A
partir d’aquests conceptes assenyaleu les munta-
nyes més altes de cada continent i repasseu els
nombres a partir de les alçades. Podeu apuntar a
la pissarra i a la llibreta els cims més importants
amb les alçades.

Després, digueu el nom del cim amb l’alçada i de-
maneu-los que escriguin el nom al lloc correspo-
nent. Aconsellem que memoritzin aquestes dades:

• Europa: Elbrus 5.642 m.

• Àsia: Everest 8.850 m.

• Amèrica: Aconcagua 6.959 m.

• Àfrica: Kilimanjaro 5.895 m.

• Oceania: Kosciusko 2.228 m.

Recordeu que cal dir els nombres oralment, sense
escriure’ls, ja que s’han treballat en les àrees de
Llengua i Matemàtiques.

L’alumnat que està fent el procés de lectoescriptu-
ra tindrà dificultats per llegir el text. Podeu escriure
a la pissarra unes oracions, relacionades amb el
tema, perquè les puguin llegir i entendre. Per
exemple:

• El clima és el temps que fa en un país.

• A Mallorca, a l’hivern fa fred.

• A València, a l’estiu fa calor.

• A la muntanya, a l’hivern fa molt fred.

Treballeu el llenguatge específic: fenomen atmos-
fèric, precipitacions, altitud, intensitat, clima.

A partir del mapa climàtic del món expliqueu amb
quatre pinzellades les grans zones climàtiques del
planeta. Resumiu tots els climes i subclimes del
món en aquests sis: mediterrani, oceànic, conti-
nental, tropical, àrid i fred.

Relacioneu les zones climàtiques amb els colors i
expliqueu què és la llegenda d’un mapa.

PÀG. 19

PÀG. 18 Podeu fer preguntes com ara les següents:

• Quin clima té la població on vivies abans?

• Quin clima té la nostra població?

• Quins països tenen clima mediterrani? Quins te-
nen clima continental? Quins tenen clima tropical? 

• Quin clima t’agrada més?

• Quina roba es porta, segons el clima?

• Quina relació hi ha entre el clima i la roba?

Aquesta activitat, a part d’aprendre geografia física
dels Països Catalans, els permetrà recordar els
nombres, ja que hauran de relacionar els que te-
nen al mapa, escrits en xifres, amb els que tenen a
sota, escrits en lletres, i només aquesta relació en-
certada els permetrà situar cada muntanya en el
lloc adequat del mapa. Demaneu que resolguin
aquesta activitat sense consultar l’annex de ma-
pes, ja que en aquesta pàgina tenen totes les da-
des que necessiten.

Repasseu les hores, que heu treballat en la unitat
3 de matemàtiques i de Llengua.

Aprofiteu per treballar també la diferència horària
entre els diversos països d’origen de l’alumnat i el
nostre. També podeu parlar del canvi d’hora oficial
que es produeix entre l’hivern i l’estiu.

Recordeu treballar el llenguatge específic: paral·lel,
meridià, graus.

Ara que parleu de les característiques bàsiques
dels climes extrems, com el desèrtic i el tropical,
podeu preguntar a tot l’alumnat si als seus països
hi ha algun d’aquests climes.

Després, podeu tornar a consultar el mapa climàtic
de la pàgina 19 i classificar els països que estiguin
representats a la classe segons el clima que tin-
guin. 

PÀG. 22

PÀG. 21

PÀG. 20

T’agrada el nostre clima?
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Amb l’alumnat amb un nivell de competència lin-
güística més baix aprofiteu les imatges per parlar
de la roba en relació amb el clima. Encara que no
puguin llegir els textos, podeu dir quin lloc i quina
estació de l’any els sembla que és a cada fotografia.

Recupereu la classificació dels països segons el cli-
ma que heu fet en la pàgina anterior i demaneu a
l’alumnat que relacioni el clima del seu país amb la
manera de vestir.

Podeu jugar al memory i al quinto de la roba amb el
retallable 4 del llibre de Llengua i interculturalitat,
que també trobareu al CD-ROM.

Aconsellem que llegiu la història de vida de la pàgi-
na 100 del llibre de lectoescriptura: Els vestits del
país d’en Mohamed.

PÀG. 23

En aquestes fotografies veieu diversos paisatges
de la Terra. A més de respondre les preguntes, po-
deu treure més rendiment pedagògic d’aquestes
imatges. 

Per exemple, podeu associar cada imatge amb un
clima i amb una manera de vestir. Digueu oracions
com ara les següents i pregunteu a l’alumnat en
quin paisatge es poden trobar aquestes persones
tenint en compte com van vestides:

– La Núria porta un banyador de color blau clar
amb ratlles de color blau marí i una tovallola de
color taronja.

– En Bernat porta uns pantalons gruixuts, un jer-
sei de coll alt, un anorac, una gorra i uns guants
de llana, unes ulleres de sol i unes botes especials
per caminar per la neu.

– La Lika porta uns texans, una samarreta de color
verd i unes sandàlies de color marró. A la bossa hi
porta la targeta de l’autobús.

PÀG. 24
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El país on vivim

Observeu les fotografies de la pàgina inicial de la
unitat. Comenteu-les oralment. La geografia, les
edificacions i la gastronomia formen part de la cul-
tura d’un país. Pregunteu si saben quina mena d’e-
dificis són les que es veuen a les fotos i si reconei-
xen algun aliment.

En el treball dels mapes d’aquesta pàgina, centreu-
vos sobretot en el territori on viviu. Podeu ampliar la
informació, si ho considereu oportú. Busqueu infor-
mació utilitzant enllaços informàtics, per exemple:

.

Dades de superfície i població

Catalunya 

Capital: Barcelona
Superfície: 31.895 Km2

Població: 6.147.610 h.

País Valencià

Capital: València
Superfície: 23.253 Km2

Població: 4.023.441 h.

Illes Balears

Capital: Palma 
Superfície: 4.992 Km2

Població: 796.483 h.

És important que sàpiguen exactament on viuen, la
comarca i la població, i també que en coneguin les
característiques principals, ja que hi ha diferències
entre les comarques marítimes i les comarques de
l’interior, i entre les illes i els territoris peninsulars.
Aquestes característiques condicionen la manera
de viure en un lloc determinat i, per tant, convé tre-
ballar-les.

Observeu els quatre mapes un per un. Identifiqueu
el lloc on viviu en tots quatre. El primer mostra un
entorn restringit: la península Ibèrica. El segon am-

PÀG. 27

www.ixtec.es/-aguiu1/socials/index0.htm

PÀG. 26

PÀG. 25 plia horitzons i ens mostra una part de l’Europa me-
diterrània. El tercer ens ofereix una visió del sud
d’Europa. I l’últim és un mapamundi. L’objectiu d’a-
questa activitat és que se situïn geogràficament en
el context mundial.

Abans de llegir el text, repasseu les parts de la casa
a partir de les pàgines 66 i 67 del llibre Llengua i in-
terculturalitat.

Tingueu en compte que l’habitatge és un tret cultu-
ral important, que ens permet treballar les diferents
formes de vida i relacionar-les també amb el clima,
que hem treballat en la unitat anterior.

Aconsellem que llegiu la història de vida de la pàgina
104 del llibre de lectoescriptura: L’Igor, de Rússia.

Amb l’alumnat que té un nivell baix de competèn-
cia lingüística, treballeu oralment les imatges,
adapteu el text al seu nivell i escriviu a la pissarra
les respostes a les preguntes, perquè l’alumnat les
pugui copiar.

Abans de treballar aquest text podeu repassar el
menjar jugant al quinto amb retallables 8, 9, 10 i
11.

Expliqueu que la gastronomia de cada país no de-
pèn només de factors culturals, sinó també de fac-
tors naturals, ja que hi ha productes que es cultiven
molt millor en uns llocs que en altres.

Tingueu en compte que les activitats d’aquestes
pàgines permeten treballar la interculturalitat amb
molta facilitat, ja que tant l’habitatge com el menjar
són temes molt propers a totes les persones. Són
temes que ajuden a treballar les semblances per
arribar a les diferències.

Les fotografies d’aquesta pàgina ens permeten re-
passar les formes de vestir i els colors. Treballeu les
diverses maneres d’alimentar-se que hi ha al món, i
que són pròpies de cultures diferents. Fixeu-vos

PÀG. 30

PÀG. 29

PÀG. 28
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tant en el menjar pròpiament, com en la manera de
menjar-lo. Aprofiteu per parlar de les normes de
polidesa que cal seguir a l’hora de menjar. Al nostre
país, no és de bona educació menjar amb les mans
i l’alumnat ho ha de saber, ja que en alguns països
això és el més habitual. Podeu portar coberts a
classe i explicar les quatre normes bàsiques per
menjar amb correcció. També podeu aprofitar per
portar bastonets xinesos i demanar a l’alumnat que
el fa servir habitualment ens expliqui com s’agafen i
com s’han de manipular.

Observeu que en aquestes imatges hi ha persones
que mengen amb les mans, persones que mengen
amb coberts, persones que mengen amb basto-
nets, una nena que no menja sola perquè és massa
petita, etc. Comenteu de quin continent pot ser ca-
da persona i quines diferències es veuen en els ali-
ments que mengen. 
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Vivim a Europa

Introduïu el tema d’aquesta unitat explicant les
imatges de la pàgina inicial.

El quadre titulat El meus avis, els meus pares i jo
pintat per Frida Kahlo, pintora mexicana que va
representar amb el seu art tots els valors feminis-
tes, és considerada com una de les grans artistes
del segle XX. 

A la part inferior de la pàgina trobem imatges
d’Europa: el símbol de l’euro, la bandera europea,
el parlament europeu i diversos monuments d’Eu-
ropa. Pregunteu si en coneixen algun i comenteu-
lo. 

És important que l’alumnat faci exercicis de me-
morització, per exemple, convé que aprenguin els
països d’Europa i les seves capitals. Prèviament si-
tueu entre tots els països i les capitals al mapa (po-
deu consultar el mapa polític d’Europa que troba-
reu a l’annex). 

Els països de la Unió Europea i les capitals són els
següents: França (París), Bèlgica (Brussel·les),
Alemanya (Berlín), Itàlia (Roma), Països Baixos
(Amsterdam), Regne Unit (Londres), Luxemburg
(Luxemburg), Irlanda (Dublín), Dinamarca (Copen-
haguen), Grècia (Atenes), Suècia (Estocolm), Fin-
làndia (Hèlsinki), Àustria (Viena), Portugal (Lis-
boa), Espanya (Madrid), Estònia (Tallinn), Letònia
(Riga), Lituània (Vílnius), Polònia (Varsòvia), Repú-
blica Txeca (Praga), Eslovàquia (Bratislava), Hon-
gria (Budapest), Eslovènia (Ljubljana), Malta (La
Valletta) i Xipre (Nicòsia).

Per als europeus, formar part de la Unió Europea
és molt important, tot i que té coses positives i co-
ses negatives. Ara que viuen a Europa, convé que
aprenguin quines són les institucions europees més
importants. I també és molt important que tinguin
informació sobre les institucions que tenen abast
mundial, com ara l’ONU.

PÀG. 34

PÀG. 33

PÀG. 31

Aprofiteu les activitats d’aquestes pàgines per tre-
ballar la diferència entre nació i estat. A la pàgina
35 teniu un mapa del domini lingüístic de la llengua
catalana que us permetrà explicar que els llocs on
es parla català no coincideixen amb les fronteres
administratives, que hi ha llocs que es troben fora
de Catalunya, el País Valencià i les illes, i on es par-
la català. Parleu de la Catalunya Nord i de la Franja
de Ponent. A la pàgina 36 teniu un text d’una noia
tibetana, que us permetrà explicar la situació difícil
en què es troba aquest país, envaït per la Xina i
amb el seu líder polític i espiritual, el dalai-lama, a
l’exili a Dharamsala, a l’Índia. A partir d’aquí, parleu
de les nacions que no tenen estat.

Treballeu també la dignitat i la importància de totes
les llengües i totes les cultures, que encara que no
siguin oficials, formen part de la identitat de cada
poble. Tingueu en compte que una part de l’alum-
nat parla, a més a més de la llengua oficial del seu
país, d’altres que són la seva llengua materna i que
en algunes ocasions han estat perseguides i mino-
ritzades: quítxua, aimara, tibetà, amazic, panjabi,
etc. Llegiu atentament els exemples que hi ha en el
text de la pàgina 37. 

És molt important transmetre la importància que te-
nen totes les llengües, i insistir en el fet que totes
són transmissores de cultura. El respecte per la di-
versitat lingüística és bàsic per a l’educació inter-
cultural. També és important explicar la necessitat
de saber català i el respecte que es mereix com
qualsevol altra llengua.

Aquest mapa de les nacions d’Europa és un exem-
ple de la diferència que hi ha entre estat i nació.
Aquesta diferència existeix en tots els continents i
es fa especialment complicada a l’Àfrica, on en ca-
da estat conviuen tribus molt diferents, algunes de
les quals constitueixen nacions.

Tracteu aquest tema amb especial delicadesa, ja
que afecta els sentiments de les persones. De tota
manera, ens ajuda a respectar les persones pel que
són i no pel que semblen.

PÀG. 38

PÀG. 35-36-37
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En fer l’activitat que es proposa per al mapa, resse-
guir les fronteres dels estats, veuran ben clarament
que no coincideixen amb les de les nacions, que
s’han pintat de colors diferents.

Els noms de les persones formen part de la identitat
individual i són representatius de la cultura i la reli-
gió de la persona que els porta. Un treball acurat
dels noms permet parlar d’una manera molt plane-
ra i afectiva de les diferents cultures i veure les
semblances que hi ha entre totes.

La majoria de noms tenen algun significat etimolò-
gic, molts estan directament vinculats a una cultu-
ra o una religió, i tots són representatius d’una cul-
tura. En qualsevol cas, tothom ha rebut el seu nom
per un motiu concret, des de les raons purament
fonètiques, fins a les de conviccions religioses pro-
fundes, hi ha tot un ventall de motius, dels quals
tenim alguns exemples d’arreu del món en aques-
tes pàgines.

Feu l’esforç de cridar l’alumnat pel seu nom, ja
que és un vincle amb la seva família i la seva co-
munitat d’origen. Demaneu-los si saben què signi-
fica el seu nom, si saben per què els el van posar
(si no ho saben, ho poden preguntar a la família i
explicar-ho l’endemà), si a la seva família hi ha al-
tres persones que portin el mateix nom, si els agra-
da dir-se així, etc.

PÀG. 39-41

Comenteu els casos dels nois i noies que trobareu
al llibre i pregunteu si s’identifiquen amb algun.

Els cognoms ens permeten veure ràpidament la je-
rarquització familiar i les línies de transmissió, les
feines i els oficis de cada societat, les plantes i els
elements de la naturalesa, etc. Els cognoms es
transmeten de pares a fills. Feu notar que aquí te-
nim dos cognoms, un del pare i un de la mare, i
compareu aquesta situació amb la d’altres països
en què les persones només tenen un cognom, el
del pare, mentre que el de la mare es perd.

Podeu dir, de passada, que en alguns països, les
dones quan es casen adopten el cognom del marit i
deixen de portar el que havien rebut del seu pare.
Aquí les dones conserven els seus cognoms un cop
casades.

Pregunteu a l’alumnat quants cognoms tenen, de
qui els vénen, i pregunteu també el cognom de la
mare, si és el mateix que el del seu avi matern, el
de quan era soltera, o bé si ha adoptat el del marit.

Aconsellem que feu un mural amb el nom i el cog-
nom o cognoms, la llengua materna i el país d’ori-
gen de tots els nois i noies de la classe.

PÀG. 42
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Parleu de la diversitat lingüística dels estats, pre-
sentant la diversitat de l’Estat espanyol.

Expliqueu a l’alumnat per què cal estudiar català:
expliqueu que és la llengua pròpia de Catalunya,
que per viure a Catalunya és important saber català
per integrar-se bé, i especialment els alumnes, per-
què el sistema educatiu és en català i per poder-
s’hi integrar cal conèixer bé la llengua.

Els Països Catalans són petits en dimensions, però
grans i valuosos per la seva història amb una cultu-
ra i una llengua pròpies que han anat configurant la
seva personalitat. La llengua catalana, per quantitat
de parlants, és la vuitena d’Europa.

Els orígens del català remunten a l’edat mitjana i,
malgrat que històricament ha passat per etapes de
prohibició i repressió, actualment és utilitzada per
la majoria de la població. Amb la recuperació de la
democràcia a l’Estat Espanyol, l’any 1979 el català i
el castellà van ser reconegudes com a llengües ofi-
cials als territoris de parla catalana.

Podeu ampliar el mural realitzat en la unitat anterior
amb les llengües que parla cadascú. Segurament
us adonareu que a la classe es parlen moltes més
llengües que no us pensàveu. Aquest és un bon re-
curs per fer activitats orals.

Aprofitant que teniu informació sobre els dialectes
del català, comenteu que cal ser respectuosos amb
tots els accents diferents de les diverses variants, i
això és aplicable a totes les llengües.

En aquestes dues pàgines treballem la llengua des
de diversos punts de vista: la història de la llengua
catalana explicada molt breument, la llengua com a
eina imprescindible de comunicació, i la llengua
com a tret d’identitat en diversos pobles del món.

Pel que fa a la història de la llengua, treballeu-la
només amb els alumnes que estiguin preparats
per entendre-la, ja que perquè l’entenguin caldrà

PÀG. 46-47

PÀG. 45

PÀG. 44 donar, ni que sigui breument, alguna informació
històrica sobre els diversos pobles que van habitar
les nostres terres i que van influir en la nostra cul-
tura i, en conseqüència, en la nostra llengua.

Parleu del que significa que una llengua és viva,
que es va transformant. Pregunteu si saben l’origen
de les seves llengües maternes i demaneu-los que
us expliquin el que en sàpiguen.

2 Aquest text ha de servir perquè prenguin cons-
ciència de la importància de parlar correctament
una llengua per poder-se comunicar amb l’en-
torn, integrar-se en la societat i, al mateix temps,
expressar les seves opinions i els seus senti-
ments.

Feu-los veure que les llengües són una riquesa,
totes les llengües del món, tant les d’aquí com
les del seu país, però que també són una eina
pràctica. Insistiu en el fet que la llengua que ne-
cessiten aprendre per incorporar-se al sistema
educatiu és el català, la llengua vehicular de
l’ensenyament.

3 La llengua com a signe d’identitat al món. Expli-
queu que moltes persones parlen llengües que
no són oficials als seus països, llengües que, en
molts casos han estat restringides a l’ús domès-
tic i familiar. Al text es posen dos exemples de
llocs molt diferents, un de la Xina i l’altre d’un
país sud-americà, possiblement Perú. Expliqueu
que la llengua catalana també és un signe d’i-
dentitat, que durant anys també ha estat prohi-
bida i perseguida, però que ara es fa servir en
tots els àmbits de la vida pública i privada. Així
ho lligueu amb la història de la llengua que apa-
reix a la pàgina anterior.

Relacionat amb el tema dels oficis, que treballem
en la unitat 6 de Llengua i interculturalitat, treballeu
les activitats i els sectors econòmics.

A partir de la informació que teniu sobre cada sec-
tor, podeu fer un quadre resum en què es recullin
diverses professions de cada sector, per exemple,
com el que teniu a la pàgina següent:

PÀG. 48

La llengua, eina de treball
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Per completar el quadre, podeu buscar les pàgines
d’anuncis laborals d’un diari, i classificar els anun-
cis que trobeu per sectors.

Quan treballeu el sector primari, podeu relacionar-
lo amb els animals de treball (cavalls, bous, ases,
etc.) que heu treballat en la unitat 6 de Ciències de
la naturalesa, i amb les professions de pastor, ra-
mader, pescador, etc., que treballem des de l’àrea
de llengua. 

Aquest tema ens permet parlar dels oficis dels pa-
res i les mares de tot l’alumnat, tant els que tenien

al seu país com dels que tenen ara. També ens
permet parlar del que els agradaria ser quan siguin
grans i establir un debat a classe.

Podeu trobar més informació si consulteu:

www.xtec.es/centres/b7000032/parlem3/ramaders

i 

./pastors 

www.xtec.es/centres/c5005983/parlem/xerrades

Sector En què consisteix? Oficis

Sector primari

Sector secundari

Sector terciari
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On és l’ajuntament?

Introduïu el tema de les institucions observant les
fotografies de la pàgina inicial de la unitat.

Aprofiteu el quadre El Paral·lel, d’Emili Bosch i Ro-
ger, que mostra com era aquest carrer de Barcelo-
na l’any 1930, i compareu-lo amb la ciutat de Bar-
celona actualment. Pregunteu si els cotxes que hi
veuen són com els que hi ha ara, quins altres vehi-
cles circulen, com va vestida la gent, com són els
fanals, etc.

També podeu demanar que el comparin amb el
lloc on vivien abans de venir aquí, especialment si
era una cuitat.

Les fotografies més petites de la part inferior de la
pàgina corresponen a institucions locals. Pregun-
teu: què són?, què signifiquen?, per a què servei-
xen?, etc. Comenteu que als ajuntaments es deci-
deixen coses importants per a les poblacions, que
hi ha una sala on es reuneixen totes les persones
encarregades de prendre decisions (al llarg de la
unitat ja parlareu de les eleccions, dels regidors i de
l’alcalde), i que és important que tothom sàpiga on
és l’ajuntament de la seva localitat.

Si és possible, feu una visita a l’interior de l’ajunta-
ment de la vostra localitat. Si no és possible, visiteu-
ne l’exterior i situeu-lo en un mapa.

En aquesta pàgina teniu informació sobre les insti-
tucions dels diversos territoris dels Països Catalans.
Tingueu en compte que convé treballar especial-
ment les institucions del lloc on viviu. 

Podeu fer un dictat preparat d’un paràgraf d’aquest
text informatiu.

Aconsellem que, quan hàgiu treballat els conceptes
d’ajuntament, parlament i govern feu alguna sortida
guiada per conèixer les diferents institucions.
Abans de fer qualsevol sortida, però, cal preparar-la
a la classe: explicar on anireu i quines funcions fa
la institució que visitareu. Posteriorment, també feu
un treball a la classe per comentar el que han vist i
el que han après. Aquestes visites ajuden molt a
conèixer el país on viuen.

PÀG. 50

PÀG. 49 Si aneu fent sortides periòdicament, podeu elaborar
un dossier en què es reculli informació sobre totes,
des de les dades objectives (lloc, dia, etc.) fins a
impressions personals dels alumnes que hi han
participat.

Si no és possible fer visites guiades, podeu mostrar
fotografies i fer un esquema a la pissarra, ja que ai-
xò els pot ajudar a comprendre l’estructura d’una
organització administrativa que segurament és for-
ça diferent de la dels seus països, per això els pot
costar força d’entendre, més tenint en compte que
els pot resultar força abstracta.

Podeu demanar-los també que expliquin les institu-
cions dels seus països d’origen, però els pot resul-
tar força difícil explicar-la a causa de les seves limi-
tacions expressives en català i de la falta de
referents d’algunes institucions que no tenen equi-
valent en el nostre sistema.

Aquests tres textos breus fan referència a les insti-
tucions de les tres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol on es parla català. Centreu-vos en la co-
munitat autònoma on viviu i expliqueu les institu-
cions que la formen; només si l’alumnat té un nivell
alt de competència lingüística i observeu que el
grau de comprensió és alt, treballeu les altres co-
munitats.

Amb l’alumnat que tingui un nivell de competència
lingüística baix, treballeu només els conceptes d’a-
juntament, parlament i govern.

Actualment és molt important treballar les aporta-
cions socials de les dones i la igualtat jurídica de la
qual gaudim. És un bon moment per treballar el
dret a la diferència i la igualtat social. Sigueu res-
pectuosos amb les diverses tradicions culturals.

Confronteu aquest text amb la informació que teniu
a la pàgina 132 del llibre Llengua i interculturalitat
sobre el Dia Internacional de la Dona. Si l’alumnat
té un nivell de comprensió prou bo, podeu intentar
comparar els dos textos, ja que tenen un to molt di-

PÀG. 53

PÀG. 51-52
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ferent: un se centra en l’experiència d’una persona
durant aquest dia, mentre que l’altre explica la his-
tòria de la diada i els motius pels quals se celebra.

Comenteu les reivindicacions de les dones i digueu
que hi ha països en què encara no tenen els matei-
xos drets que els homes.

Aquesta activitat que consisteix a ordenar de ma-
nera lògica un text, també els proporciona informa-
ció sobre els ajuntaments. Si tenen dificultats per
establir l’ordre dels paràgrafs, els podeu donar el
text ja ordenat i analitzar la informació que donen,
perquè aprenguin el funcionament de les institu-
cions locals.

Expliqueu els conceptes d’eleccions, regidor, alcal-
de, etc. 

PÀG. 54

El bestiari popullar és un element de les Festes Ma-
jors de Catalunya. La majoria de localitats tenen 
algun animals llegendari o mitològic que treu foc
per la boca o per la cua. En aquestes pàgines s’han
exemplificat els de Barcelona, però si és possible
que parleu dels de la localitat on viviu, sempre en
podran tenir un coneixement més directe.

Tal com s’explica al text de la pàgina 55, molts po-
bles del món tenen animals simbòlics. Complemen-
teu aquesta informació amb la que trobareu a les
pàgines 130 i 131 del llibre Llengua i interculturali-
tat, sobre la visió dels animals arreu del món (des
dels animals simbòlics als animals de càrrega) i so-
bre l’horòscop xinès.

Pregunteu a l’alumnat si en el seu país hi ha algun
animal simbòlic, algun animal que es faci desfilar
els dies de festa, algun animal que es veneri per
motius religiosos, etc. Veureu que en la majoria de
pobles, sí que hi ha animals d’aquestes característi-
ques. Si en teniu alguna foto, podeu comparar-los
amb les fotografies del bestiari barceloní que teniu
en aquestes pàgines.

PÀG. 55-56
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Països i religions

Una de les característiques més important de les
societats multiculturals és la diversitat religiosa.  En
el món hi ha persones creients i no creients, però
això no implica que no comparteixin valors essen-
cials. Creiem que és important parlar i treballar d’a-
quest tema, especialment pel que fa a les semblan-
ces de filosofia que hi ha entre les diferents formes
de pensar. 

Comenteu les fotografies de la part inferior de la pà-
gina inicial d’aquesta unitat i pregunteu si saben a
quina religió corresponen. Com que segurament a
la classe estan representades diverses religions, do-
neu l’oportunitat que cadascú parli de la seva, sem-
pre insistint que cal respectar-les totes.

Treballeu el mapa físic i polític de l’Estat espanyol,
podeu consultar els mapes de les pàgines 104 i
105, de l’annex final. Demaneu a l’alumnat que
memoritzi les comunitats autònomes i la seva capi-
tal i les situï en el mapa.

Treballeu els límits de l’estat i comenteu que hi ha
zones que també hi pertanyen però que no són a la
península (illes Balears i Canàries), i que, en canvi,
a la península hi ha un altre estat, Portugal.

Introduïu el tema de les religions al món a partir
d’aquest mapa. Pregunteu quina és la religió més
estesa al país de cadascú i si ells són creients o no.
Insistiu en el fet que tothom es mereix el màxim
respecte, tant si és creient com si no, i sigui de la
religió que sigui.

Comenteu també que no tothom és creient, que el
fet que un estat aparegui el mapa d’un color deter-
minat (que indica una religió concreta) no vol dir
que tothom que hi viu practiqui aquella religió, per
això potser les xifres que apareixen com a practi-
cants de cada religió no són ben bé reals.

Demaneu-los que se situïn en el mapa, però no ge-
ogràficament sinó religiosament, de manera que si
no són creients no es podran situar enlloc.

PÀG. 60

PÀG. 58-59

PÀG. 57

En aquestes pàgines teniu una presentació breu de
cada religió, amb les dades bàsiques: nom del déu,
símbols, llibre sagrat, creences principals i festes
més importants.

És convenient que treballeu una mica totes les reli-
gions, però us podeu entretenir especialment amb
les que estiguin representades a la classe. Dema-
neu als alumnes que practiquen cada religió que us
ajudin a explicar-la. 

Expliqueu vosaltres la religió catòlica, ja que, inde-
pendentment de les vostres creences personals,
que també podeu manifestar obertament, és la reli-
gió majoritària al nostre país. Si teniu algun alumne
ortodox, protestant, anglicà o practicant d’algun al-
tre tipus de cristianisme, us pot ajudar a donar-ne
una visió més àmplia.

Demaneu a cada alumne que copiï el text amb el
qual se senti més identificat, el que s’acosti més a
les seves creences, i que si no es considera practi-
cant de cap religió, esculli el que sigui més proper a
la religió majoritària del seu país.

5 A partir de la informació dels textos anteriors,
completeu una taula com la que teniu a la pàgi-
na següent.

Comenteu que hi ha religions que no tenen un
déu com a tal (Buda no és un déu, i el taoisme
tampoc té un déu com a tal).

6 Insistiu en el fet, que ja heu comentat abans,
que hi ha persones que no són creients, que no
practiquen cap religió, i que mereixen també tot
el respecte.

Comenteu oralment els objectes que corresponen a
cada religió. Demaneu a cada alumne que expliqui
quins fa servir i quins té a casa. 

1. Rosari (cristianisme)

2. Crucifix (cristianisme)

3. Torà (judaisme)

PÀG. 66

PÀG. 65

PÀG. 61-62-63-64
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4. Molinet d’oracions (budisme). A l’interior té uns
papers enrotllats amb oracions escrites.

5. Imatge de Xiva (hinduisme)

6. Minaret d’una mesquita (islamisme)

7. Pàgines de l’Alcorà (islamisme) 

8. Menorà, canelobre de set braços (judaisme)

9. Rosari (hinduisme)

10. Tauletes xintoistes

11. Culte a Vixnú (hinduisme)

Cada religió té un lloc de culte diferent. Parleu-ne i
després observeu les fotografies, identifiqueu a
quina religió correspon cada lloc i feu-ne una des-
cripció.

Pregunteu en quin lloc practiquen la seva religió
ara, si tenen dificultats per practicar-la, i si quan
eren al seu país la practicaven de la mateixa mane-
ra que ara.

PÀG. 67

Relacioneu el fet festiu amb el fet religiós. Comen-
teu que hi ha festes que tenen un origen religiós,
com ara la majoria de festes majors. Comenteu es-
pecialment les festes de la localitat on viviu, si se
celebren en ocasió d’algun sant, comenteu qui va
ser i per què se li dedica la festa major.

Després, llegiu el text, responeu les preguntes oral-
ment i per escrit, i comenteu les imatges. Pregun-
teu si saben què és el que s’hi veu i si ho han vist
mai.

Amb aquest alumnat és molt important explicar
quines són les nostres tradicions i veure quines són
semblants a les seves i quines no. Podeu aprofitar
aquest tema per portar música tradicional i passar
algun vídeo amb danses i tradicions del lloc on vi-
viu. També podeu demanar que en portin de seves,
si en tenen.

PÀG. 68

Religió Llibre sagrat Nom del déu Festes i tradicions

judaisme Tanakh i Talmud Déu Pessáh, Roix ha-Xanà 
i Yom Qippur

taoisme Tao-teking Festa dels Esperits Famolencs,
Festa del Dragó

islamisme Alcorà Al·là Ramadà, Aïd al-Fitr 
i Aïd al-Adha

hinduisme Veda Krixna, Xiva i molts altres Holi, Divali, Janmashtami 
i Mahaxivarati

sikhisme Sri Guru Granth Sahib Déu Hola Mohalla, Divali, naixement
del Guru Nanak i Baisakhi

budisme Cànon Tripitaka Vesak, Cho Kor 
i Uposatha

xintoisme kami Flor de cirerer, 
nit de Chichibu

cristianisme Bíblia Déu Nadal, Quaresma, Setmana
Santa i Pasqua

Taula de la pàgina 65
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Dones esportistes

Aconsellem passar el vídeo dels jocs olímpics de
Barcelona. El trobareu fàcilment als centres de re-
cursos i a les biblioteques. Segons el nivell de l’a-
lumnat, podeu dissenyar diversos tipus d’activitats
a partir del vídeo. Des dels comentaris orals per
comprovar que entenen el que escolten fins a la re-
dacció d’algun text breu en què expliquin què han
vist o què els ha agradat més.

Expliqueu què són els jocs olímpics: on es fan, qui
hi participa, quines competicions es fan, etc. Com
que són un esdeveniment de difusió mundial, se-
gur que en saben alguna cosa, que els han vist per
la televisió, que el seu país hi participa, etc. Doneu-
los l’oportunitat que diguin el que en saben i aju-
deu-los amb els vocabulari que no coneguin. 

Llegiu la informació que teniu en aquesta pàgina, i
parleu també dels jocs paralímpics. Digueu que les
persones que tenen alguna disminució física també
poden fer esport i participar en competicions. En al-
guns països les persones amb limitacions físiques
estan marginades i de vegades, fins i tot, amagades,
per això és molt important que insistiu que tenen els
mateixos drets que tots els altres i que han de ser
valorades com tothom i encara més per l’esforç que
han de fer per conviure amb la seva disminució.

Llegiu el text atentament i, per ajudar-los a com-
prendre’l, podeu fer a la pissarra un esquema histò-
ric perquè el copiïn.

Amb l’alumnat que tingui un nivell de competència
més baix, treballeu només els tres primers paràgrafs. 

Podeu aprofitar per fer un dictat preparat d’un frag-
ment d’aquesta lectura.

En alguns altres moments ja hem parlat del paper
de les dones en la societat i dels seus drets. En

PÀG. 72

PÀG. 71

PÀG. 70

PÀG. 69 aquest text tenim un altre exemple de les limita-
cions que han tingut al llarg de la història per parti-
cipar en tots els àmbits de la vida: la participació en
els jocs olímpics va estar prohibida per a les dones
fins a l’any 1928.

A la pàgina 76 de Ciències de naturalesa trobareu
un altre text sobre les dones i els esports, però en
aquest cas enfocat des del punt de vista de la salut,
ja que l’esport és beneficiós per a tothom.

Aprofiteu aquesta activitat per repassar els nom-
bres. La primera part de l’activitat consisteix bàsica-
ment a ordenar els anys. La segona part requereix
una mica més d’observació.

Feu que s’adonin que la celebració dels jocs es va
interrompre durant les dues guerres mundials: l’any
1916 no es van fer a causa de la Primera Guerra
Mundial, els anys 1940 i 1944 tampoc es van cele-
brar a causa de la Segona Guerra Mundial. Potser
per comentar aquest fet haureu d’explicar una mi-
ca d’història, ja que és possible que no la coneguin.

Comenteu també que abans, fins al 1992, els jocs
olímpics d’estiu i els d’hivern se celebraven el ma-
teix any, però que des de llavors s’alternen, de ma-
nera que l’any 1994 hi va tornar a haver jocs olím-
pics d’hivern, excepcionalment al cap de dos anys
en comptes de 4. Des de llavors, cada dos anys hi
ha jocs olímpics, o bé d’estiu o bé d’hivern.

Podeu treballar la memorització demanant-los que
aprenguin els anys i les ciutats de celebració dels
deu últims jocs olímpics d’estiu.

Aprofiteu per preguntar-los si el seu país destaca
en algun esport, si saben si va guanyar alguna me-
dalla en els últims jocs olímpics, etc.

Completeu aquest mapa amb els noms de les ciu-
tats, que trobareu a la pàgina 73. A la pàgina se-
güent teniu les solucions.

També podeu fer un esquema cronològic de la his-
tòria del Comitè Olímpic Internacional, així també
practiqueu aquesta tècnica d’estudi.

PÀG. 74

PÀG. 73
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Introduïu el tema a partir de les imatges de la pàgi-
na inicial d’aquesta unitat. 

Comenteu que la medicina no ha estat sempre com
és ara, que ara gaudim de molts avenços que
abans no existien i que a més de la medicina con-
vencional, n’hi ha d’altres basades en remeis natu-
rals i que són tradicionals en diversos llocs del
món. Pregunteu-los si coneixen alguna tècnica mè-
dica tradicional del seu país, i comenteu que al
llarg de la unitat en veurem unes quantes.

Podeu aprofitar aquest text sobre la història de la
medicina per començar a practicar l’estudi formal
de l’àrea de Ciències socials.

Abans de començar a estudiar la història de la me-
dicina, repasseu tot el lèxic que hi està relacionat, i
que heu treballat en la unitat 10 de l’àrea de Llen-
gua. També caldrà que expliqueu els conceptes
«abans de Crist» i «després de Crist», que per la
majoria de cultures no són significatius i, en canvi,
per a nosaltres són uns termes de situació i referent
històric.

No cal que els feu aprendre tota la història de la
medicina, però sí que us serveixi per comentar-ne
oralment l’evolució, i recordar el vocabulari de tots
els estris i les malalties que es van esmentant i al-
guns dels quals ja hem estudiat a llengua.

Per fer aquestes dues activitats sobre la història de
la medicina de les pàgines anteriors, no cal que l’a-
prenguin de memòria, l’important és que siguin ca-
paços de trobar la informació que busquen, per ai-
xò és important haver treballat oralment tota la
història.

Per respondre algunes preguntes, no trobaran la
informació en les pàgines anteriors, ja que fan 
referència a conceptes, com ara l’anestèsia, l’asèp-
sia, la sida, etc. Si heu treballat oralment les pàgi-
nes anteriors, ho heu explicat i ara ho podran es-
criure.

PÀG. 79

PÀG. 76-78

PÀG. 75

Llegiu aquests textos sobre diversos tipus de medi-
cina tradicional. Intenteu adaptar-los al nivell de l’a-
lumnat, ja que són llargs i poden ser dificultosos
per als alumnes amb un nivell de comprensió més
baix. Aprofiteu el suport de les fotografies perquè
entenguin millor cada tècnica. Abans de començar
a llegir cada text, podeu fer una descripció de les
imatges que l’acompanyen, això els facilitarà la
comprensió i farà que els textos siguin més signifi-
catius per a l’alumnat.

Els podeu demanar que copiïn un dels textos, que
escullin el d’alguna pràctica mèdica que coneguin
o que hagin utilitzat alguna vegada.

Aprofiteu el tema de les diverses formes de fer me-
dicina per impulsar la participació de l’alumnat. Re-
cordeu que la medicina també té arrels culturals i,
per tant, és un tema sobre el qual els alumnes po-
den tenir coneixements que poden compartir amb
els companys i les companyes.

Aquest és un text com els anteriors, sobre una me-
dicina tradicional, però amb explicacions més deta-
llades, per això també pot ser que els costi més en-
trendre’l.

Expliqueu molt bé el nostre sistema sanitari i els
drets i deures que tenen, ja que ells també en són
usuaris i sovint tenen dificultats per entendre com
funciona i per saber on s’han d’adreçar en cada si-
tuació.

Tingueu en compte que hi ha col·lectius que tenen
moltes reticències a utilitzar el sistema sanitari per
moltes i diverses raons. Comenteu que la sanitat és
un dret universal i que, per tant, sigui quina sigui la
seva situació legal, hi poden acudir quan ho neces-
sitin sense posar en perill la seva residència o la de
la seva família. Expliqueu que als serveis d’urgèn-
cies atenen a tothom durant les 24 hores del dia.

Podeu fer una visita a un CAP que tingueu a prop
del centre educatiu. Encara que no sigui el que els

PÀG. 84-85

PÀG. 83

PÀG. 80-81-82

La salut arreu del món
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correspon, poden veure com funciona i perdre la
por. Ajudeu-los a saber quin CAP els correspon i
doneu-los els telèfons d’urgència de cada localitat.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç:
.

Les preguntes de la pàgina 85 proposen que resol-
gueu casos concrets: què fem quan ens trobem en
aquesta situació? Com que la salut és molt impor-
tant, cal que sàpiguen moure’s pel sistema sanitari,
per aprofitar els beneficis que ens ofereix.

Perquè ho tinguin més clar, proposeu-los que facin
un resum del text, i que comparin els hospitals d’a-
quí amb els del seu país.

Llegiu aquest text oralment i comenteu-lo amb tot
l’alumnat. Feu que es fixin en l’estructura, ja que és
una carta i és una mica diferent d’altres textos que
hem vist fins ara. Comenteu com es posa l’encap-
çalament i el comiat, i la persona a qui s’adreça.

PÀG. 86

www.ixtec.es/lic/nouvingutprofessorat

Pel que fa al contingut, comenteu el que ens expli-
ca en Jeremiah de l’hospital on es troba, dels casos
concrets que hi veu, i també del color de la seva
pell. Podeu aprofitar per parlar una mica de Sud-
àfrica, de les característiques que té aquest país i
que el fan força diferent d’altres països d’Àfrica. És
possible que alguns alumnes ja en tinguin informa-
ció, llavors els podeu demanar l’opinió i comentar-
la entre tots.

Pregunteu-los si han estat mai a l’hospital, ingres-
sats o de visita. Pregunteu-los si han estat en hos-
pitals d’aquí i del seu país, i si són diferents o sem-
blants. Ja heu parlat d’aquest tema en la unitat 10
de l’àrea de Llengua, podeu comparar aquest text
amb el de la pàgina 181 del llibre Llengua i inter-
culturalitat, i comentar si aquests hospitals deuen
ser gaire diferents o es deuen assemblar.
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Com que tots han fet com a mínim un viatge, per
venir des del seu país cap aquí, ara és un bon mo-
ment per parlar-ne. Aquest tema ja va sortir en les
primeres unitats, però llavors no tenien prou nivell
de llengua per expressar-se i segurament només
van dir el mitjà de transport que van fer servir. Se-
gurament ara seran capaços de donar més infor-
mació, ja que han millorat la seva competència lin-
güística en català.

Aconsellem que llegiu la història de vida de la pàgi-
na 118 del llibre de lectoescriptura: En Pep vol anar
de viatge.

Aquesta última unitat ha de servir de repàs de tot el
que s’ha fet durant el curs i, per tant, us heu d’obli-
dar de repassar formes, colors, dates, nombres,
verbs, vestits, horaris, costums dels diversos països,
gastronomia i tradicions en general d’arreu del món. 

Repasseu una mica la geografia del món. Han de
saber com a mínim situar-hi el país d’origen i el pa-
ís d’acollida i, si és possible, altres països. Si tenen
dubtes, demaneu-los que consultin el mapamundi
polític de l’annex final de mapes.

Feu que cada alumne completi una fitxa com
aquesta amb les dades del seu país. Si li falta infor-
mació, podeu buscar-la a Internet o bé en alguna
enciclopèdia que tingueu a la biblioteca del centre
educatiu. Després, poseu en comú totes les fitxes i
feu un mural per a la classe format per tots els paï-
sos que hi estan representats.

A partir de la fitxa de cada país, demaneu-los que
redactin un text breu, que hi incloguin aquestes da-
des i que n’expliquin alguna cosa que els agradi,
que trobin a faltar, que sigui molt diferent d’aquí,
etc. Ara que ja fa un temps que són aquí, és un bon
moment per parlar del país d’on vénen.

Una proposta interessant i divertida podria ser que
tots els nois i noies que tinguin el nivell de compe-

PÀG. 89

PÀG. 88

PÀG. 87 tència lingüística adequat preparin una visita turísti-
ca a la seva localitat d’origen per al seu professor o
professora i per als seus companys i companyes.
Poden detallar els llocs on anirien, els horaris que
farien, els mitjans de transport que agafarien, els
llocs on dormirien, el que menjarien, etc. A més,
haurien de donar informació pràctica, com ara el
valor de la moneda, el clima, la roba que haurien
de portar, etc. Cada noi o noia s’ho podria preparar
individualment i després fer l’exposició oral davant
de tota la classe.

3 Ja hem parlat de la Festa Major en altres mo-
ments del curs i ara que s’acosta el final, també
s’acosten les festes de moltes localitats, ja que
n’hi ha moltes que són a l’estiu. Aquest text in-
trodueix les pàgines següents, en què s’expli-
quen de manera més extensa alguns actes típics
de la majoria de festes majors: les sardanes, el
correfoc i els castells.

Les sardanes, el correfoc i els castells són alguns
dels actes destacats de la majoria de festes majors.
Podeu portar a l’aula música de sardanes i el toc de
castells, perquè sentin com sonen les gralles. Tam-
bé els podeu ensenyar els passos curts i llargs de
les sardanes, perquè s’hi familiaritzin. Expliqueu tot
el que no entenguin i observeu i descriviu les imat-
ges, que els ajudaran a entendre els textos.

Comenteu que a molts pobles i ciutats hi ha cobles
de sardanes, colles de diables i colles castelleres. Si
parleu dels castells, comenteu que cada colla porta
una camisa d’un color que la identifica, i que entre
elles hi ha rivalitat per veure qui aixeca els millors
castells. Expliqueu que tenen una estructura con-
creta i molt definida, que no són una acumulació
de gent, com pot semblar, i que són molt especta-
culars i molt difícils de fer, que cal que molta gent
s’ajunti i col·labori per aconseguir-ho. 

La millor manera de comprendre el sentit d’aques-
tes festes és participar-hi, animeu-los a fer-ho quan
en tinguin l’oportunitat. Informeu-los de les dates
de la festa major de la vostra localitat i de les locali-
tats veïnes.

PÀG. 90-91-92-93

11
Hem començat un llarg viatge
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CIÈNCIES SOCIALS

Feu un repàs de totes les festes que heu celebrat
durant l’any. Observeu les fotografies i identifiqueu
la festa a la qual corresponen. En aquestes imatges
només hi ha festes catalanes, però convé que tots
hi participin parlant de les festes del seu país, que
probablement també han celebrat amb la seva fa-
mília al llarg de tot el curs.

En l’apartat d’Altres recursos d’aquest CD-ROM te-
niu un quadre que podeu completar amb les festes
del trimestre que hàgiu celebrat les persones que
sou a la classe.

Per acabar el curs, podeu escoltar una cançó de
Lluís Llach molt adequada per parlar dels viatges,
que és el tema d’aquesta unitat, i que transmet un
missatge de pau i acolliment.

Podeu escoltar la cançó i llegir la lletra, però també
podeu, per exemple, suprimir-ne algunes paraules i
demanar a l’alumnat que les completi a partir del
que escolta. Expliqueu les paraules difícils que tro-
beu i feu una interpretació del significat.

PÀG. 94-95-96

VENIM DE NORD, VENIM DEL SUD...

Venim del nord, 
venim del sud, 
de terra endins, 
de mar enllà, 
i no creiem en les fronteres 
si darrere hi ha un company 
amb les seves mans esteses 
a un pervindre alliberat. 
I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

Venim del nord, 
venim del sud, 
de terra endins, 
de mar enllà, 
i no ens mena cap bandera 
que no es digui llibertat, 
la llibertat de vida plena 
que és llibertat dels meus companys. 
I volem ser per caminar 
i caminar per poder ser. 

Venim del nord, 
venim del sud, 
de terra endins, 
de mar enllà, 
i no sabem himnes triomfals 
ni marcar el pas del vencedor, 
que si la lluita és sagnant 
serà amb vergonya de la sang. 
I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

Venim del nord, 
venim del sud, 
de terra endins, 
de mar enllà, 
seran inútils les cadenes 
d’un poder sempre esclavitzant, 
quan és la vida mateixa 
que ens obliga a cada pas. 
I caminem per poder ser 
i volem ser per caminar. 

LLUÍS LLACH

11
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Actes del III Simposi sobre l’ensenyament del català 
a no catalanoparlants: conferències, ponències, co-
municacions i conclusions. Vic: Eumo Editorial, 2004.

AIXELÀ, Daniel; AVIÀ, Jordi. Vint-i-quatre receptes
d’arreu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2004.

ARNAU, J.; ARTIGAL, J.M. Els programes d’immersió:
una perspectiva europea. Barcelona: Publicacions
de la Universitat de Barcelona, 1998.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
Calendari interreligiós. Barcelona: Centre UNESCO
de Catalunya, Angle Editorial, publicació anual.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
Vine a la festa. Rituals i religions del món a Cata-
lunya. Dossier pedagògic del calendari interreligiós.
Barcelona: Editorial Claret, 2002.

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
Vocabulari de les religions per a mitjans de comuni-
cació. Barcelona: Angle Editorial, 2004.

BAÑERAS, Jordi. Proposta d’acció lingüística per a
la immigració adulta. Una primera aproximació. (En
premsa)

BAÑERAS, Jordi; BABELI, Mohamed Yahya. Propostes
d’acció lingüística per a la immigració. (En premsa)

BOW, Alan; LAGLEY, Andrew. Religiones del mundo.
Barcelona: Ediciones Elfos, 2003.

Bibliografia

BRAHM, Laurence J. Elementos de China. Prensa
Intercontinental de China.

CARRASCO, Sílvia (coordinadora). Inmigración, con-
texto familiar y educación: Procesos y experiencias
de la población marroquí, ecuatoriana, china y se-
negambiana. Serie Sociedad y Educación. Bellate-
rra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de
Ciències de l’Educació, 2005.

CELA, Daniel; COSTA, Jordi. Digue’m coses del teu
país. Barcelona: Parramón, 2004.

DANIEL, Jean. «Universalitat dels valors i diversitats
culturals» dins Tribuna Mediterrània, núm. 4. Insti-
tut Europeu de la Mediterrània.

DELGADO, Manuel (i altres). Exclusión social y diver-
sidad cultural. Sant Sebastià: Tercera Prensa, 2003.

DÍEZ DE ULZURRUN, Ascen (coordinadora). L’apre-
nentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiu-
va constructivista. Barcelona: Editorial Graó, 2001.

DUMORTIER, Britte. Atles de les religions: creences,
pràctiques i territoris. Barcelona: Editorial Pòrtic,
2003.

ESSOMBA, Miquel Àngel (coordinador). Construir la
escuela intercultural: reflexiones y propuestas para
trabajar la diversidad étnica y cultural. Barcelona:
Editoria Graó, 2002.
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CORRECCIÓ DE DICTATS

Nom: Data: 

Corregim les faltes

Nombre de faltes

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.
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CORRECCIÓ DE DICTATS

Nom: Data: 

Corregim les faltes

Nombre de faltes

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.
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CORRECCIÓ DE DICTATS

Nom: Data: 

Corregim les faltes

Nombre de faltes

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.
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CORRECCIÓ DE DICTATS

Nom: Data: 

Corregim les faltes

Nombre de faltes

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.
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CORRECCIÓ DE DICTATS

Nom: Data: 

Corregim les faltes

Nombre de faltes

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.

Dictat núm.
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TAULES DE DISCRIMINACIÓ FONÈTICA FOTOCOPIABLES

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗

1

2

3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗

1
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3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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2

3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗

1

2

3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗

1

2

3

4

5

6

7

8
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TAULES DE DISCRIMINACIÓ FONÈTICA FOTOCOPIABLES

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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4

5

6

7
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SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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6

7
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SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗

1

2

3

4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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2

3

4

5

6

7

8
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TAULES DE DISCRIMINACIÓ FONÈTICA FOTOCOPIABLES

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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7
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SONEN / / SONEN / /
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Ex. ✗
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4

5

6

7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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7
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SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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7

8

SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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SONEN / / SONEN / /

Ex. ✗

Ex. ✗
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