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QUÈ ENTENEM PER ALUMNAT NOUVINGUT I PER ALUMNAT 

DE SUPORT LINGÜÍSTIC I SOCIAL? 

Es considera "alumne/a nouvingut" aquell alumne/a que s’ha incorporat per  

primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre  

mesos. o, excepcionalment, si prové de cultures molt allunyades, en els últims  

36 mesos. 

Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un  

entorn social i cultural completament nou, el centre ha de preveure mesures  

específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el respecte envers  

la seva llengua i cultura, i que, al més ràpidament possible, pugui seguir amb  

normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o  

social. 

El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge  

de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització  

d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars  

que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment. 

El  Suport Lingüístic i Social va adreçat als alumnes d’origen estranger  

que no són estrictament nouvinguts i que, per tant, ja fa més vint-i-quatre  

mesos (excepcionalment 36 mesos , si prové de cultures molt allunyades) que  

es va incorporar al sistema educatiu de Catalunya, hagin assistit o no  a l’aula  

d’acollida, però que encara necessiten suport a l’aula ordinària per seguir el  

currículum ordinari. 

La finalitat d’aquest suport és que aquests alumnes superin les barreres 

lingüístiques del llenguatge acadèmic propi de les matèries, a la vegada que 

continuen avançant en el domini del llenguatge conversacional o d’ús quotidià, 



sense deixar de banda els aspectes emocionals, relacionals, i d’inclusió escolar 

i social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMANACIONS BÀSIQUES PER ATENDRE ALUMNES NOUVINGUTS 

I/O D’ORIGEN ESTRANGER. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

 

1. Primer de tot, calma, paciència i expectatives positives. El contacte entre 

llengües i bagatges culturals diversos és un valor afegit, no un obstacle. 

2. Abans de poder produir en una llengua, els nous aprenents travessen un 

període d’adquisició natural en què el silenci inicial forma part del procés 

d’aprenentatge d’una nova llengua. 

3. Els docents han de tenir molt presents els aspectes emocionals implicats en 

l’aprenentatge d’una nova llengua. L’acolliment afectiu, la comunicació no 

verbal i el contacte amb la família són fonamentals. 

4. Cal parlar, parlar i parlar tot provocant situacions de comunicació 

lingüísticament estimulants i funcionals. A l’etapa infantil i al cicle inicial cal 

reforçar de manera prioritària la llengua oral –amb tot l’alumnat. Les estratègies 

d’estimulació del llenguatge oral seran enriquidores per a tot el grup classe.  

5. Els mestres són models de llengua. Han de fer un bon ús de la llengua i fer 

percebre la vàlua de la seva funció, establint vincles afectius tant amb la 

llengua catalana com amb les llengües d’origen. 

6. Es necessiten anys per aprendre llengua (de dos a tres per comunicar-se en 

situacions de conversa informals i entre cinc i set per fer-ho en contextos de 

més exigència acadèmica). Consegüentment, cal seguir estimulant el 

llenguatge al llarg de tota l’etapa obligatòria.  

7. L’aprenent ha de sentir que la seva llengua i bagatge cultural d’origen són 

valuosos. Som éssers emocionals i responem positivament als vincles positius. 

9. Convé fomentar l’ús i la valoració de la llengua familiar. Els beneficis del 

desenvolupament del llenguatge en la llengua familiar afavoriran el 

desenvolupament i l’enriquiment de la llengua d’aprenentatge i la competència 

plurilingüe.  

10. Cal establir una bona coordinació amb la família amb voluntat comunicativa. 

D’aquest contacte inicial en dependrà, en gran mesura, la relació posterior. 

 

 

 

 

 

 



ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ DOCENT 

Primers mesos 

- Emprar molta comunicació no verbal (mirada càlida tranquil·litzadora, 

gesticulació i pictogrames amb conceptes clau). 

- Repetir instruccions verbals emfasitzant paraules clau lligades a accions, 

rutines i espais. 

- Cercar moments d’interacció rica i distesa que permetin establir un vincle 

afectiu proper i que el mestre esdevingui una persona de referència. 

- Pronunciar tan bé com sigui possible el nom de l’alumne. 

- Fer present la llengua d’origen de tots els infants del grup (aprendre alguna 

expressió de salutació) o algun element o objecte de referència (contes, 

joguines). 

- Escoltar la família i establir-hi un vincle de comunicació afectiva, buscant 

estones de relació informal (conèixer els seus neguits i expectatives i compartir 

els de l’escola, evitant situacions de traspàs d’informació unidireccional). 

- No forçar a participar de les activitats fins que no se sentin còmodes, 

permetre’ls una temporada d’observació passiva. 

- Fer un seguiment del progrés de l’adaptació escolar i social. 

 

A partir dels tres primers mesos 

- Parlar amb claredat i a poc a poc, vigilant la pronúncia i l’entonació fàtica. 

- Fer ús d’estructures correctes però senzilles, repetint i emfatitzant paraules 

clau, mentre s’acompanya el discurs amb gestos. 

- Mostrar o exemplificar sempre allò que s’espera que facin els alumnes, 

acompanyant el gest amb la verbalització de l’acció. 

- Llegir en veu alta de manera assídua amb expressivitat, ja que permet 

desvetllar el gust per la lectura i ajuda a copsar les qualitats suprasegmentals 

de la llengua (fonètica, entonació, ritme...). 

- Encoratjar la participació en activitats de grup i animar la comunicació, encara 

que sigui a partir de comunicació gestual o respostes dicotòmiques (sí/no), 

donant temps per respondre. 

- Felicitar les manifestacions de comprensió oral o intents de produir alguna 

paraula. 

- Compartir amb la família els progressos per petits que siguin. 



-Utilitzar materials i recursos per millorar la llengua oral com: 

 Plafons amb pictogrames i imatges per representar situacions 

funcionals bàsiques de comunicació, especialment els moments 

inicials (convé emprar fotografies o imatges molt clares de l’acció 

o concepte que es pretén transmetre). 

 Làmines d’estimulació de la conversa i suports visuals organitzats 

per camps semàntics (per exemple, làmines Viure a Catalunya). 

 Jocs de lèxic amb cartes representant els objectius del nivell A1 

(“Memory”, dòmino, famílies de paraules, taulells de joc tipus oca, 

bingo, recursos d’agilitat visual com el joc “Lynx”, daus de lèxic). 

 Jocs de definicions o de descripcions a partir de la lectura d’una 

imatge o d’una paraula (Tipus “Qui és qui”, “Tabú”, enfonsar 

vaixells…). 

 Jocs orals d’encadenament de paraules repetint-ne l’estructura 

bàsica inicial (“Avui he menjat pera , i m’ha agradat molt!”, “Avui 

he menjat... pera i poma i m’han agradat molt!”, “Avui he menjat... 

pera, poma i plàtan i m’han agradat molt!”...). 

 Jocs o recursos per donar instruccions (“El Simó diu”, circuits amb 

recorreguts, material per construir objectes o seqüències de 

figures/colors/formes... que cal reproduir). 

 Material manipulable per a l’estructuració del discurs a partir 

d’imatges (per exemple, els materials “Ensenya’m a parlar”). 

 “Bits” d’imatges per ampliar lèxic... 

-Si tenim alumnat nouvingut  d’alfabetització, haurem de dedicar temps a  

l’aprenentatge lectoescriptor . Fer en  paral·lel  l’estimulació de la llengua oral i   

els esforços inicials en la comprensió del sistema alfabètic i la relació entre  

llengua oral i llengua escrita. A partir d’aquí, s’estimularan els fonaments que  

permeten l’aprenentatge del codi: Discriminació visual (direccionalitats,  

posicions, formes, mides, lletres, números, símbols...). Consciència fonològica ( 

discriminació auditiva, segmentació i síntesi de sons, paraules, síl·labes i  

fonemes). - Valor sonor de grafia (associar grafies o lletres amb sons). - Via  

lèxica i via fonològica. Reproducció i producció de grafismes i lletres. 

 

 



 

ESTRATÈGIES INCLUSIVES DE TREBALL  A L’AULA 

-Assegurar que els continguts treballats responen a criteris de funcionalitat. 

 

-Donar ordres simples i directes (d’una o dues instruccions) i assegurar que 

l’alumne manté el contacte ocular quan se li donen. 

 

-Després d’explicar una instrucció de treball o una idea clau que cal aprendre, 

revisar que ha entès la consigna demanant que l’expliqui amb les seves 

paraules. 

- Començar les activitats amb l'alumne i deixar que continuï sol. 

 

-Reduir la quantitat d’activitats o flexibilitzar el temps de resolució de la tasca. 

 

-Proporcionar pautes que ajudin a l’execució dels exercicis (plantilles, 

anotacions de paraules clau, respostes d'opció múltiple...) 

 

-Permetre o afavorir petits moments de relaxació de l’atenció. És un gran esforç  

aprendre quan la llengua vehicular de l’escola no és la llengua familiar i 

aquesta és molt allunyada, lingüísticament parlant, de la llengua escolar.  

 

-Revisar que l’alumne/a anota els deures de manera correcta a l’agenda. 

 

-Acompanyar les explicacions amb suport vivencial, visual o manipulable 

(il·lustracions, objectes reals, representacions...). 

 

-Estar a prop de l’alumne nouvingut per ajudar-lo i establir  metodològiques 

pròpies  que no són exclusives per aquest alumnat, però ajuden a la seva 

inclusió, com ara el racons, ambients, aprenentatge cooperatiu, etc. que facilitin 

l ’intercanvi comunicatiu i potencien les relacions socials per a una bona 

cohesió del grup. 

 

-Afavorir el reforç positiu (valorar positivament els esforços en l’ús de la llengua 

oral i escrita, la comprensió de consignes, la paciència i la il·lusió per aprendre, 

els petits progressos en els continguts del nivell...) i donar-li oportunitats d’èxit. 

 

-Vetllar per una avaluació contínua centrada en els processos respecte dels 

objectius d’aprenentatge més que en l’assoliment dels continguts del nivell. 

Quan se'n facin, revisar oralment les proves d’avaluació per confirmar les 

respostes, ampliar-les o aclarir malentesos. 

 

 

 

 

 



 

 

Arribada a l’aula de l’ alumnat nouvingut  

 

Les recomanacions d’atenció i estratègies d’intervenció amb l’alumnat de 

suport lingüístic les podem aplicar, en general,  als alumnes nouvinguts que 

han de ser atesos a l’aula ordinària.  

Primer de tot, calma, paciència i expectatives positives. El contacte entre 

llengües i bagatges culturals diversos és un valor afegit, no un obstacle. Els 

docents han de tenir molt presents els aspectes emocionals implicats en 

l’aprenentatge d’una nova llengua. L’acolliment afectiu, la comunicació no 

verbal i el contacte amb la família són fonamentals. 

En el punt anterior tenim pautes per iniciar un bon procés inclusiu amb 

l’alumne nouvingut. Podem concretar  encara més coses sobre l’arribada a 

l’aula que refocen les pautes anteriors. 

 

    Acolliment afectiu 

En l’acolliment que fem a l’alumnat nouvingut hi ha un factor 

determinant, cal tenir molt present que si l’alumne/a nouvingut/da no 

podrà aprendre llengua ni tindrà ganes de comunicar-se si no se sent 

acollit en els aspectes emocionals. 

Francesc Carbonell,  explica el dol migratori com el període durant el 

qual la persona immigrada suporta el procés de superació d'aquella 

tristesa i aquell estrès ocasionats per les pèrdues. El qui es considera 

l’autor de referència en aquest àmbit, Joseba Atxotegui, va definir les 

repercussions que pot tenir el dol migratori en la salut física i mental dels 

immigrants. Va definir els símptomes psíquics i somàtics que pot 

provocar aquesta situació de dol com la síndrome d’Ulisses, que té 

l’origen en desequilibri entre les demandes ambientals i la capacitat de 

resposta o d’adaptació. Atxotegui defineix aquest dol en set àmbits: El 

dol per la família i els amics. El dol per la llengua. El dol per la cultura. El 

dol per la terra. El dol per l’estatus. El dol pel contacte amb el grup ètnic. 

El dol pels riscos físics 

L’escola pot jugar un paper molt important a l’hora d’acompanyar els 

alumnes i les seves famílies davant de les dificultats emocionals i 

d’adaptació que, com hem vist, pot representar el procés migratori. És 

molt important que aquest element es tingui present en els protocols i 

actuacions que es dissenyin per garantir l’acollida. Són iniciatives que 

poden afavorir una bona primera impressió per part de l’alumnat i de les 

seves famílies, de manera que la sensació de desarrelament i 

d’inseguretat davant d’un sistema nou sigui menor i que, alhora, poden 



servir per tranquil·litzar els pares i implicar-los des del primer moment en 

la vida escolar. 

L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural .Recursos i estratègies 

d’acompanyament Curs de formació telemàtic Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics Curs 

2012-2013 

 

 L’aprenent ha de sentir que la seva llengua i bagatge cultural d’origen 

són valuosos. Som éssers emocionals i responem positivament als 

vincles positius. 

 Convé fomentar l’ús i la valoració de la llengua familiar. Els beneficis del 

desenvolupament del llenguatge en la llengua familiar afavoriran el 

desenvolupament i l’enriquiment de la llengua d’aprenentatge i la 

competència plurilingüe.  

 Cal establir una bona coordinació amb la família amb voluntat 

comunicativa D’aquest contacte inicial en dependrà, en gran mesura, la 

relació posterior. 

 De l’actitud del tutor d’aula ordinària en depèn l’integració de l’alumne 

nouvingut dins del grup classe o l’exclusió. Cal transmetre al grup el 

missatge implícit de que aquest alumne pertany plenament al grup 

classe. 

 

NIVELLS DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

La integració i l’ aprenentatge progressiu de la llengua catalana anirà passant 

per diferents nivells de competència lingüística: 

A1 o Nivell Inicial. Es refereix a un nivell molt elemental, d’usuari bàsic que pot 

comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt 

senzilles,encaminades a satisfer les primeres necessitats de comunicació. La 

interacció oral exigeix la col·laboració de l' interlocutor (docents i companys) i 

les respostes són molt simples, sovint paraules soltes o frases curtes.  Pot 

comprendre rètols o cartells escrits amb mots freqüents, notificacions amb 

informacions simples, etc. Pot expressar la seva no comprensió i demanar que 

li repeteixin el que li acaben de dir. Pot escriure dades personals, copiar o 

escriure paraules i frases curtes amb ajuda de models o altres suports. 

 

A2 o Nivell d’Usuari bàsic. En aquest nivell, l’aprenent pot comprendre frases 

i expressions relacionades amb temes quotidians amb un grau mínim 

d’elaboració. Pot comunicar-se de manera senzilla en situacions 

habituals,utilitzant estructures usuals a les quals pot afegir elements que li 

siguin significatous,  en els intercanvis socials més habituals a l'aula (saludar, 

demanar permís, acomiadar-se). Pot llegir textos curts i senzills referits al seu 

entorn habitual. Pot trobar informació especifica i previsible en documents 



senzills escrits i relacionats amb el seu entorn acadèmic i social. Pot escriure 

notes i missatges curts . Manifesta una actitud positiva envers l’aprenentatge.      

Procés d’adquisició de la llengua 

L’alumnat nouvingut seguirà un procés d’aprenentatge que pot durar fins a  dos 

anys o més  per arribar al nivell d’usuari bàsic A2. 

El procés segueix uns passos que no ens podrem saltar: 

A.  Els primers mesos són d'incorporació al centre educatiu. 

B.  El primer any, que correspondria a l'adquisició del lèxic relacionat 

amb l'entorn proper i les estructures de comunicació més funcionals. 

C. A partir del segon any, és quan es comencen a utilitzar les estructures 

de comunicació bàsiques que haurien de seguir enriquint-se al llarg de 

tota l’escolaritat per arribar al domini del llenguatge acadèmic. 

 

ASPECTES CURRICULARS I PROPOSTES 

 

Per planificar l’itinerari curricular de l’alumne/a nouvingut s’haurà de fer a  
 
partir de les avaluacions inicials i la detecció de necessitats acadèmiques.  
 
Ens cal dissenyar les adaptacions de les àrees que no pugui seguir amb  
 
normalitat, especificant els objectius mínims, concrets i assolibles a curt  
 
termini . Cal que el professorat del centre que treballi amb l’alumne/a  
 
s’impliqui en el seu disseny i l’avaluació. 
 
Tindrem present el punt de partida, el procés d’aprenentatge i aspectes de  
 
socialització, adaptació, emocionals, d’implicació i de participació en les  
 
activitats escolars; actitud i esforç. 
 
Farem constar en el pla de treball què s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació  
 
hem especificat, també quan i qui l’avaluarà. Pren rellevància, en aquest  
 
cas, Fer una avaluació  contínua de la tasca diària, del treball  a casa, del  
 
treball en grup etc. 
 
És important explicitar i donar a conèixer a l’alumnat nouvingut la finalitat de  
 
l’avaluació, els objectius i continguts  més importants i els criteris en que  
 



seran avaluats. 
 

Avaluació inicial de les àrees instrumentals 

Podem utilitzar les proves de nivell per alumnat nouvingut: 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/avaluacio/inicial2/ 

 

Instruments per a l'avaluació inicial 

L'instrument d’avaluació forma part de les proves inicials per a alumnat nouvingut 

procedent d’altres sistemes educatius. Té com a destinataris tots els nois i les noies 

acabats d’arribar al sistema educatiu català.  

El model de prova va destinat a alumnat d’orígens múltiples, de 8 a 16 anys, amb el qui no 

és possible la comunicació. 

 Instruccions per al professorat per a l'avaluació inicial de les competències de L1 i 

del coneixement del principi alfabètic de l'alumnat de nova  incorporació al sistema 

educatiu català. Document en PDF  

 Instruccions per al professorat per a la prova de coneixements curriculars de 

Matemàtiques per a conèixer les habilitats bàsiques d'alumnes de 6 a 14 

anys. Document en PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/avaluacio/inicial2/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0030/eca1e631-b7f7-49c7-aaae-2625e1981eef/Instruccions_lleng.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0030/eca1e631-b7f7-49c7-aaae-2625e1981eef/Instruccions_lleng.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0019/6cf5e08a-2718-45e3-8f34-05b540b26b4b/Instruccions_mat.pdf


Nivells inicials  de coneixement i ús de la llengua 

En l’alumne/a nouvingut trobarem diferents nivells de partida pel que fa al 

coneixement i ús de  la llengua. L’ itinerari d’aprenentatge serà més o menys 

extens en funció dels coneixements previs i també del recorregut escolar. Els 

infants que ens arriben a Educació Infantil i Cicle Inicial els seus aprenentatges 

tenen molts  punts en comú amb els de  la resta dels companys de l’aula.  

 

 

Nivell 0: Pre-alfabetització. Alumnes sense o poc escolaritzats al seu 

país. 

Nivell 1: Alfabetització. Alumnes procedents de països amb codis 

alfabètics diferents al nostre. 

No coneixen cap llengua romànica. 

          Ens cal fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral: comprensió, 

expressió oral i vocabulari.  Iniciarem l’Alfabetització. Si arriben a partir de 

Cicle Mitjà,  haurem d’incloure en el seu itinerari individual  activitats per 

adquirir el domini de l’escriptura; percepció, grafisme i cal·ligrafia, 

assegurant la comprensió de textos orals i escrits i l’ aprenentatge de les 

estructures de frases. 

 

Nivell 2: Alumnes escolaritzats. Alfabetitzats en la seva llengua i en 

contacte amb l’alfabet llatí, però no coneixen la llengua catalana. 

         Ens cal fer èmfasi també en l’aprenentatge del català oral: 

comprensió, expressió oral i vocabulari. De bon inici començar assegurant 

la correspondència so-grafia si ens venen en els primers cursos de Primària 

i a partir de l’arribada a Cicle Mitjà treballar  la comprensió de textos escrits i 

coneixement d’estructura de la frase. 

 
 

Nivell 3: Alumne/a  escolaritzat en llengua romànica que coneixen la 
llengua castellana (llatinoamericans) 

 
           Fer èmfasi en la llengua oral. Treballar la correspondència so - grafia 
en els fonemes i lletres diferencials en els primers cursos de Primària i a 
partir de Cicle Mitjà incloure en el seu itinerari individual  activitats per 
assegurar la comprensió de la lectura des del primer moment. Fer un treball 
global de llengua fent èmfasi a la gramàtica. 
 

 

 

 



Descriptors que permeten conèixer el nivell de competència lingüística en 

llengua catalana 

El document de pautes d’observació dels nivells de llengua, elaborat pel Servei 

d’Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament, és un 

instrument que ens pot ajudar a determinar nivells de llengua durant el procés 

d’aprenentatge: 

 

A1   Nivell inicial 

 Té un repertori bàsic après de paraules i d'expressions senzilles relacionades amb informació 

personal i amb situacions concretes. 

 Demostra només un control limitat d'algunes estructures sintàctiques i de formes gramaticals 

simples dins d'un repertori après. 

 Pot enllaçar paraules o grups de paraules amb connectors molt elementals (i, després...). 

 Pot pronunciar un repertori limitat d'expressions i paraules apreses, de manera que poden ser 

compreses si l' interlocutor està disposat a col·laborar en la comunicació. 

 Pel que fa a la fluïdesa oral, pot elaborar enunciats molt curts, aïllats i generalment 

estereotipats, amb pauses molt freqüents per preparar la comunicació, buscar el vocabulari i per 

recordar les paraules menys familiars. 

 Amb relació a l'ortografia, pot copiar expressions i paraules conegudes: anotacions simples, 

noms d'objectes i expressions utilitzades habitualment ("Em dic...", "Sóc de..." ) i utilitzar el punt 

A2 Nivell bàsic 

 Té un repertori lèxic suficient i un vocabulari adequat per expressar-se en les situacions 

habituals, encara que amb algunes repeticions, vacil·lacions i circumloquis. Encara 

comet errors rellevants quan es tracta de temes complexos o abstractes i tractats en 

situacions poc habituals. 

 Utilitza de manera força correcta un repertori d'expressions i estructures gramaticals, tot 

i que encara s'evidencia en les seves produccions la influència de la llengua primera. 

 La pronúncia permet la comprensió del missatge, encara que pugui produir 

ocasionalment errors significatius.  

 En un text, pot enllaçar una sèrie d'elements senzills per formar una seqüència lineal 

d'idees relacionades entre elles. 

 L'ortografia, la puntuació i la coherència dels textos escrits permeten comprendre 

clarament el missatge. 

 Pel que fa a la fluïdesa oral, pot expressar-se amb relativa facilitat, encara que siguin 

evidents les pauses per a la planificació gramatical i lèxica i per a la reparació del 

discurs, especialment si es tracta de una intervenció extensa de producció lliure 



 



 



Planificació de l’itinerari d’aprenentatge  

 

Una vegada tenim l’avaluació inicial i coneixem els trets  generals l’evolució de 

l’alumne nouvingut/a i tenim clares les pautes i estratègies que podem utilitzar 

ens cal fer l’ adaptació curricular. 

Podem utilitzar les orientacions per l’elaboració dels plans individualitzats i la 

pauta d’avaluació de les competències i habilitats adaptatives. En aquests 

models d’adaptació trobarem també orientacions metodològiques i didàctiques. 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/pl

ans/models/index.html 

 

L’ordre d’avaluació  ENS/164/2016, de 14 de juny, determina  el procediment i 

els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària i 

properament en sortirà l’ordre d’avaluació de la secundària. 

 

 
 

Quan elaborem l’itinerari d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut, hem de 

considerar que l’adaptació passa per ajustar el que es fa a l’aula a les 

necessitat de l’alumne/a que ens ha arribat. També haurem d’estudiar com 

organitzem els recursos humans de que disposem i si els podem utilitzar dins 

de l’aula ( dues persones dins  l’aula i/o grups reduïts) o bé fora de l’aula ( 

activitats individuals per incrementar l’ús del llenguatge, utilització de 

programes en xarxa...)  

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/models/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/models/index.html


ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA 

En el cas de que es planifiqui l’atenció individualitzada d’un professor del 

centre, podem disposar d’aquest reforç dins o fora de l’aula. En el cas de que  

l’alumne pugui sortir unes estones setmanals la prioritat de l’atenció s’ha de 

centrar en l’adquisició del llenguatge inicial bàsic i la lectura.  

Les tasques de col·laboració de suport poden ser: 

-Estar al cas i col·laborar si cal en avaluar el nivell de coneixement de la 
llengua catalana. (Pautes d’ observació del nivell lingüístic). 

 
-Col·laborar amb la tutora i la persona Clic  en elaborar l’itinerari d’aprenentatge  

 
-Prioritzar, amb el tutor o tutora, els  objectius claus a l’aula així com els 
determinar quines actuacions especifiques es fan fora de l’aula en referència 
als objectius marcats. 
 
-Determinar amb el tutor de l’aula ordinària quines actuacions especifiques es 
fan dins de l’aula en referència als objectius i al suport en l’aprenentatge del 
llenguatge acadèmic dels projectes que es desenvolupen a l’aula: 

 

 Es poden emprar programacions de continguts per temes de 

l’aprenentatge A1. També utilizar els recursos i  materials de que disposa 

el centre  per alumnat amb NEE en l’aprenentatge de les habilitats de les 

àrees instrumentals i experimentals. 

 Utilitzar les eines TIC pel desenvolupament d’habilitats especifiques. 
 

  Ajudar al tutor/a a crear materials i bastides adaptades al nivell de 
l’alumne. 
 

 Col.laborar en l’avaluació i els informes de l’evolució de l’alumne. 

 

 

 

Atenció individualitzada: objectius i continguts de referència 

Per establir els objectius generals podem utilizar el document Objectius 
generals per als nivells de referència A1, A2 i B1 de la Subdirecció General de 
Llengua i Plurilingüisme . Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics de 2012. 
Si hi ha atenció fora de l’aula el treball de la llengua oral és molt important 
durant aquests temps on l’alumne/a pot interactuar amb una dedicació 
personalitzada . Aquesta programació d’objectius pot ajudar per concretar el 
treball d’aprenentatge de la llengua oral que es pugui fer fora de l’aula. I també 
ens pot ajudar a concretar alguns aspectes dins de l’aula. 
Està pensada  per alumnes de 8 anys en endavant, així és que amb els més 
menuts els objectius i continguts s’han d’adaptar o millor encara adaptar els 
objectius i continguts que són propis del nivell escolar. 
 
 
 



 
OBJECTIUS  
NIVELL  
INICIAL 
 
Objectius 
generals: 
 

            
Els alumnes del Nivell Inicial hauran de ser capaços de: 
_ Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i 
frases molt 
senzilles que permetin satisfer les primeres necessitats. 
_ Presentar-se i presentar una tercera persona. 
_ Demanar i donar informació sobre ell mateix (on viu, etc.), 
gent que coneix i coses que té. 
_ Interactuar de manera senzilla. 
 

 
Objectius 
específics: 
 
Comprensió 
oral 
 

 
Els alumnes hauran de ser capaços de: 
_ Reconèixer paraules usuals (tant aquelles que anomenen 
objectes o 
conceptes ja prèviament coneguts per ells com les que 
anomenen objecteso conceptes que els resulten nous però 
que els comencen a resultar familiars) 
_ Reconèixer expressions molt bàsiques sobre temes de 
l’entorn immediat. 
 

 
Objectius 
específics: 
 
Expressió 
oral 
 

 
Els alumnes hauran de ser capaços de: 
_ Utilitzar un repertori bàsic de paraules, expressions i frases 
senzilles 
relacionades amb detalls personals, per descriure el lloc on 
viuen, les 
persones que coneixen... 

 
Objectius 
específics: 
 
Interacció 
oral 
 

 
Els alumnes hauran de ser capaços de: 
_ Formular i respondre preguntes senzilles sobre temes 
quotidians o 
relacionats amb l’entorn i les necessitats immediate. 
_ comunicar-se de manera senzilla (en el benentès que 
l’interlocutor parlarà a poc a poc, repetirà si cal i ajudarà a 
formular allò que l’aprenent vol comunicar). 
 

 

 

 

Els continguts d’expressió oral (funcions i exponents), comprensió oral, lèxic i 

coneixement sociocultural estan inclosos en els temes basics de comunicació 

com la identificació personal, les relacions familiars, l’alimentació etc. 

A continuació presentem un model de continguts distribuïts per temes bàsics. 

  

 

 

 

 

 



Identificació personal. Saber donar informació personal sobre la seva identitat 

i demanar la dels altres.  

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 
1.PREGUNTAR I DIR el nom i el cognom. 
 

Com et dius?/ El meu nom és Basit Ali. 
 

2.LLETREJAR el seu nom.  
 

B-A-S-I-T 

3.PREGUNTAR I DIR l'edat d’algú. Quants anys tens?  /Tinc 10 anys. 
 

4.MARCAR la distinció de sexe en referir-se a algú. 
 

Aquest nen és alt. 

5.PREGUNTAR I DIR el nom de la població i del país on ha 
nascut oon ha viscut anteriorment una persona. 
 

D’on ets? On vas néixer? 
Sóc de Bangla Desh. 
 

6.PREGUNTAR I DIR el carrer, el pis i la població i el país on 
viu algú. 

On vius? 
Visc al carrer Gran, número 22, 2n 2a 
 

7.PREGUNTAR I DIR el número de telèfon. 
 

Quin és el teu número de telèfon? 
El meu número de telèfon és el 
932 345 678 

8.PREGUNTAR I DIR el curs que fa o els estudis que ha 
realitzat 

Quin curs fas? 
Faig quart o vaig a tercer. 
Hi vaig anar dos cursos. 
 

9.DIR el temps que fa que ha arribat Fa 1 any que he arribat 

10.DESCRIURE I IDENTIFICAR algú 
pel físic. 
 

La senyoreta és rossa, baixa i té els 
ulls blaus. 
 

11.DESCRIURE I RECONÈIXER el 
vestuari més usual. 
 

En Josep porta una samarreta blava. 
 

COMPRENSIÓ ORAL 

ENTENDRE la informació que els altres li demanen sobre ell mateix. On vas néixer? 

ENTENDRE la informació que els altres s'intercanvien sobre el tema 
anterior. 

És del Marroc i té 10 anys 

VOCABULARI 

El nom de 
les lletres 
de l’alfabet 

a-be-ce-de 

Números 
cardinals 
un/a 
dos/dues 

tres... 

Números 
ordinals 
primer, 

quart... 

Països 
d’origen 
Marroc 

Equador... 

Ciutats Barcelona, 
Tànger... 

Peces de 
vestir 
samarreta 
jersei 
pantalons 
faldilla 
jaqueta 
mitjons 

sabates 

Termes 
associats 
nom 
cognom 
anys 
carrer 
població 
telèfon 
escola 

curs 

Accions arribar (11) 

dir-se 
portar (11) 

ser (9) 

tenir (5) 

vestir (7) 

viure (4,8) 

Adjectius 
qualificatius 

/alt, baix, 
prim, gras/ 
/petit, jove 
gran, vell/ 
/maco/ 
/simpàtic…/ 

Sexe nen, nena 
noi, noia 

home, dona 

                                          CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

_ L’aprenent HA DE SABER que: 

1. Aquí diem el nom -generalment només un- i a continuació el cognom del pare, i finalment el cognom de la mare. 

2. Generalment aquí la gent quan es saluda ho fa encaixant les mans dretes i estrenyent-les lleugerament. 
3. Entre els joves també és molt habitual fer xocar les mans amb els palmells oberts. 
4. També, quan hi ha confiança, se solen fer dos petons a les galtes, començant per les respectives dretes. 

5. Un adult pot tocar el cap d’un nen de forma carinyosa. 
6. Se sol tractar de vostè les persones d’una certa edat amb les quals no tenim una especial confiança i es tuteja els companys i les persones 
que coneixem molt bé. 



Ensenyament i educació. Saber donar resposta a les situacions 

més freqüents relacionades amb l’ensenyament.  

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 
1 DEMANAR I DIR el nom del centre educatiu. A quina escola vas?/ Vaig a l'escola Collaso i Gil. 

2 DEMANAR I DIR a quin carrer i a quin número que té el 
centre. 

A quin carrer és la teva escola? 
L’escola és al carrer Sant Pau núm. 101. 

3 DEMANAR I DIR les dependències que te el centre A la teva escola hi ha menjador? 
A la meva escola hi ha aula 
d’informàtica, aula de música… 

4 DEMANAR I DIR les persones que formen part del centre. A l’escola hi ha el director, el 
professor d’informàtica, el conserge, 
la cuinera… 

5 DEMANAR I DIR com es diu el mestre/a. Com es diu el mestre d’informàtica? 
El meu mestre es diu Esteve. 

6 DEMANAR I DIR les matèries i les activitats que fan al 
centre. 

Quines classes tens avui? 
Tinc català, plàstica i matemàtiques. 

7 DEMANAR I DIR com està distribuït l’espai a l’aula. A la classe tenim una pissarra, dos 
armaris, moltes taules i cadires… 

8 SALUDAR els altres companys de la classe i 
ACOMIADAR-SE. 

Hola, a tothom! Adéu! 

9 DEMANAR per un número de pàgina. Quina pàgina ha dit? 

10 DEMANAR que li deixin alguna cosa. Em deixes el llapis? 

11 RESPONDRE a la pregunta anterior Sí, aquí el tens! 

12 AGRAIR  Gràcies! Perfecte! 

13 DEMANAR per anar al lavabo.  Puc anar al lavabo? 

14 DEMANAR i DIR on és alguna cosa On és el diccionari? És dins del calaix. 

15 DEMANAR I DIR on hi ha alguna dependència. On és la biblioteca? Al costat del despatx. 

16 DEMANAR I DIR com es va a algun lloc. Com puc anar al menjador? 
Puja al primer pis i tomba a l’esquerra 

17 DIR que ja s’ha acabat una feina. Ja estic. 

18 DISCULPAR-SE Perdó 

19 DEMANAR per entrar Puc passar? 
COMPRENSIÓ ORAL 

ENTENDRE les respostes a les preguntes anteriors relacionades amb 
el tema de l’educació i l’ensenyament. 

Tenim matemàtiques i música. 
Per què serveix la paperera? 

ENTENDRE quan li fan les preguntes relacionades amb l’entorn 
escolar.. 

On vas néixer? On és el pati? 
De qui és aquesta carpeta? 

Qui ha trobat el meu llapis? 

SEGUIR instruccions orals molt senzilles. Quan acabis, agafa un llibre. 

VOCABULARI 

Centre 
escolar 
escola/ Institut 
Salutacions 
hola, adéu 
bon dia, bona tarda 

Lloc o dependències 
del centre . classe/aula 
pati, lavabos, gimnàs, 
menjador, biblioteca 

laboratori... 

Personal 
/alumne/ 
/mestre/ 
/professor/ 
Conserge   
/director/ 

Assignatures 
llengua 
castellà 
matemàtiques 
anglès 

música 

Situacionals aquí 
Allà, al costat, entre, 
davant. Darrere, dalt 
Baix, ,d intre, fora 

 

 
Accions : Acabar, aprendre, barallar-se, callar, començar. Comptar, deixar, entrar.,escoltar, escriure, estudiar,                    
jugar (7,8), llegir (8), obrir, parlar (3), poder, renyar, saludar, servir, seure, sortir (7, 8, 11), tancar, trobar 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. El sistema educatiu català consta de 6 cursos a Primària i de 4 a 
Secundària. 

2. L’ensenyament és obligatori per a nois i noies. 
3. Totes les matèries són obligatòries (educació física, la música... també). 
4. Cal informar al centre de les absències (trucar a l’escola, que avisi un 

germà, veí...). 
5. Es fan sortides pedagògiques fora del centre educatiu. 

6. El centre ofereix determinats serveis (extraescolars, ...). 



Domini de la llengua. Saber donar resposta a les situacions més freqüents 

relacionades amb la llengua.  

 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

1 DEMANAR el significat d’una paraula. Què vol dir pèsol? 

2 DEMANAR com es diu alguna cosa 
en català.. 

Com es diu “guisante” en català? 

3 DIR que no ho entén. No ho entenc. 

4 DEMANAR que parlin més a poc a 
poc. 

Una mica més a poc a poc, sisplau. 

5 DEMANAR que li ho repeteixin M’ho pots tornar a dir, sisplau? 

6 DEMANAR que li ho tradueixin M’ho pots dir en espanyol, sisplau? 

7 DEMANAR com es pronuncia una 
paraula.. 

Com es pronuncia això en català? 

8 DEMANAR que alguna cosa li sigui 
lletrejada. 

Hola, a tothom! Adéu! Com s’escriu llibre, 
sisplau? 

9 UTILITZAR en contextos apropiats 
. Determinants 
. articles 
. demostratius 
. possessius 
.quantificadors 
. Adjectius qualificatius 
. Pronoms personals 
. Interrogatius 
. . Adverbis i locucions adverbials: 
. situacionals (2,9) 
. temporals (6,7) 
. verbs d’ús constant 

 
el, la, els, les, un, una, uns, unes 
. /aquest/ 
. /meu/ /seu/ 
. /molt/ /bastant/ /poc/ /cap/ /tot/ 
/groc, blau, verd, vermell/…/… 
/gran, petit, mitjà…/ 
/quadrat, rodó…/ 
. jo, tu, /ell/…/… 
. com?, quan?, quant?, què?, qui?, 
quin?, on?, per què? 
. dalt, baix, davant, darrere, dins, fora 
. avui, ahir, demà, matí, tarda, 
abans, després 
. ser, estar, haver, tenir, voler i poder 

10 UTILITZAR els verbs relacionats 
amb el domini de la llengua. 

. entendre, parlar, preguntar, 
contestar, saber, dir, repetir 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
ENTENDRE les preguntes que li fan els altres del tema del domini de la 
llengua.. 

Saps què has de 
fer? 
Has entès què t’he 

dit?  
2 ENTENDRE les respostes a les preguntes que ell faci sobre el tema 
del domini de la llengua. 

 
ENTENDRE aquelles preguntes i afirmacions del tema del domini de la 
llengua quan les fan altres persones. 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
_ L’aprenent HA DE SABER que: 
1. La distància entre els parlants pot variar i ser més propera o distant segons 
les cultures dels interlocutors. 
2. En una conversa no s’acostumen a deixar llargs silencis. 



 

Relacions familiars. Saber demanar i donar informació sobre la situación 

familiar: components de la família, grau de relació amb cada un d’ells, nom, 

edat, en què treballen, etc.  

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

 
1IDENTIFICAR algú pel parentiu 
amb una altra persona. 

És el pare o és la seva mare… 

 
2 DEMANAR I DIR els components 
de la família: la relació, el nom, 
l’edat i el que fan… 

A casa som 5. Tinc 2 germans més 
grans. Aquest és en Tarek que té 13 
anys i va a l’ESO… 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
1ENTENDRE el que els altres li demanen. 

Quantes persones viviu a casa 
teva? 

 
2ENTENDRE la informació que els altres 
intercanvien sobre el tema. 

 
3SEGUIR instruccions orals molt senzilles. 

VOCABULARI 

 
Família pare / mare 

/fill/ 
/germà/ 
home/dona 
/cosí/ 
/avi/ 
oncle 
tia 

 
Ocupació /cambrer/ 

repartidor de... 
paleta 

/professor/ 

 
Nocions de 
quantitat 
més que 
menys que 
tant com 
igual que 
molts 

cap/ 

 
Accions  

 treballar  
tenir negoci 
de… 
vendre 
estudiar  
conduir 
viure  
.../... 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. La gent jove es tuteja. 
2. Fer petons i abraçar-se és una forma corrent d’expressar familiaritat entre 
persones de la mateixa família i els amics propers. 
3. El nucli familiar no està compost sempre dels mateixos membres. Pot variar 
segons les circumstàncies i la cultura d’origen. 
 



 

Estats físics i anímics d’una persona. Saber donar resposta als temes més  

 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

1 DIR com es troba i DEMANAR als altres com es troben Avui em trobo molt bé. 
Com estàs? 
Estic cansada. 
Tinc fred.. 

2  INDICAR la localització d’una malaltia o d’una molèstia 
física. 

Tinc mal de cap. 
M’ha sortit un gra a la panxa. 

3 DEMANAR ajuda. Vull anar a casa, no em trobo 
bé. 

4 DEMANAR I DONAR información sobre les sensacions i 
els estats d’ànim. 

Per què plores?… 

5 DONAR I ENTENDRE explicacions o instruccions que 
impliquin moviments del cos. 

Seu! 
Salta! 

COMPRENSIÓ ORAL 

ENTENDRE preguntes relacionades amb 
la seva salut. 

Et fa mal aquí? 

ENTENDRE indicacions del metge. T’has de quedar al llit. 
VOCABULARI 

 
Parts 
del cos 
cos/cap 
ull, nas 
boca, orella 
coll, panxa 
esquena, braç 
.../... 

 
Malalties, 
molèsties físiques 
i estats d’ànim 

cop, gra, pelada 
grip, constipat, tos 
/malalt//ferit//bo/ 
/cansat//trist/ 
/content//enfadat/ 

 
Àmbit 
Sanitari 
Metge, infermera 
Hospital ambulatori 
Farmacia pastilla 
Xarop , vacuna 

 
Higiene sabó 

pasta de dents 
raspall de dents 
tovallola 
paper higiènic 
mocador 

 
Accions :  
estar cansat, estar…, fer mal…,tenir por 
tenir…, trobar-se…, caure, curar, descansar, escoltar ,mirar, pensar, plorar, quedar-se 
rentar-se, riure, tocar 
 
                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. S’ha de tenir cura de la higiene personal (rentar-se les mans abans de 
menjar, rentar i desinfectar una ferida). 
2. El comportament social més correcte a l’hora d’esternudar, tossir, mocarse… 
3. Alguns comportaments habituals en altres cultures no són gens acceptats 
aquí (per exemple, escopir). 
4. Cal tenir posades les vacunes. 
5. Alguns serveis s’identifiquen amb logotips: hospital, farmàcia, lavabos… freqüents de la 
salut personal. 
 



Menjar i beure. Referir-se a allò que menja i beu normalment, on fa cada àpat i 

el que sol menjar.  

 

 

 

 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

1 PARLAR sobre el tipus de menjar que pren 
normalment o que li agrada més. 

No menjo porc, no m’agrada. 
Menjo molt arròs. 

2  PARLAR sobre el que sol menjar en cada àpat i 
a on. 

Per esmorzar bec un got de llet 
amb... 
Dino a l’escola. 
Bereno al casal, menjo pa amb 
xocolata. 
Sopo a casa... 

3 DEMANAR alguna cosa per menjar i/o beure. Vull una truita sisplau. 
Vull un suc de taronja. 

COMPRENSIÓ ORAL 

ENTENDRE la informació que els altres li 
donen o li demanen sobre el tema. 

Dines a casa o a l’escola? 
Jo vaig a dinar a casa. 

ENTENDRE la informació que els altres 
intercanvien sobre el tema.. 

VOCABULARI 

 
Accions  

esmorzar  
dinar  
berenar  
sopar  
menjar 
beure 
mastegar 
empassar 
agradar  
voler 
tenir 

 
Sensacions 
relacionades 
amb el menjar i beure 

set. gana 
/bo/, /dolent/ 
/calent/ 
/fred/ 
/picant/ 
/cru/ 
/cuit/ 
/dolç/ 

/salat/ 

 
Horaris 
 
matí 
migdia 
tarda 
nit 

 
Estris  

plat 
got 
cullera 
ganivet 
forquilla 
tovalló 

 
Aliments  
Beguda, aigua, ,llet, suc 
Pa, entrepà, sopa, carn, peix,ous 
Verdura, fruita, postres 
Sal, sucre, .../... 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. Els horaris més habituals dels diferents àpats. 
2. Els costums relatius a cadascun dels àpats (tipus d’esmorzar, idea de 
“primer plat”, “segon plat” i "postres", etc.). 
 



Rutínes diàries.  Saber  demanar i donar información sobre les accions 

quotidianes. 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

 
1 PREGUNTAR I DIR el dia de la 
setmana, del mes i l’hora. 

Quina hora és? 
Avui és dimarts? 

 
2  PREGUNTAR I DIR el temps que fa. 

Avui fa sol. 

 
3 PREGUNTAR I DIR quan es lleva i quan 
se’n va a dormir, a quines hores menja o 
quan va a  l’escola o al casal.... 

A quina hora et lleves? 
Me’n vaig al llit a les nou. 
A vegades dino a casa l’àvia. 
Els dissabtes i diumenges no vaig a 
l’escola.. 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
ENTENDRE la informació que li donen o li demanen sobre el 
tema.. 

Cada dia vas al casal? 

 
ENTENDRE les preguntes i la información que altres persones 
intercanvien sobre accions quotidianes. 

VOCABULARI 

 
Freqüència 
i puntualitat 
mai. sovint 
a vegades, moltes vegades 
sempre, cada dia 
primer, abans, després 
durant, puntual, d’hora, 
tard 

 
Mesura del 
temps 
hora, quart, minut 
avui, ahir, demà 
matí, migdia, tarda 
nit , dia 
setmana, mes, any 
nom dels diesde la setmana 
nom dels mesos de l’any 
nom de les estacions 
nom de les hores 
 

 
Temps 
atmosfèric 
plou 
fa…sol, vent, fred, 
calor… 
hi ha núvols 

 
Accions quotidianes 
anar a …,  
cordar, descordar, despertar-se, despullar-se, dormir, llevar-se, pentinar-se, treure, vestir-se  
fer deures, fer …, jugar, mirar, posar , recollir, rentar-se , sortir…, treballar.  
 
Esmorzar, dinar ,berenar ,sopar  
 
                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
1. Els horaris d’entrada i sortida de l’escola són fixos. 
2. Els horaris s’han de complir amb exactitut . 
3. És important conèixer l’horari de l’aula (quan cal portar un llibre o el xandall). 

4. És important utilitzar l’agenda. 
 

 



Temps lliure i entreteniments.  Saber dir allò que fa en el seu temps lliure.  
 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

 
1 PREGUNTAR I DIR quins són els 
seus interessos. 

M’agrada anar amb bicicleta. 

 
2  EXPRESSAR I DEMANAR 
PREFERÈNCIES sobre afeccions 
(esports, grups musicals…). 

T’agrada anar a la piscina? 
A mi el grup musical que més 
m’agrada és el... 

 
3 INTERCANVIAR informació sobre 
la celebració d’una festa. 

A la festa d’aniversari del meu germà 
van venir molts amics. 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
ENTENDRE la informació que els altres li donen o li demanen 
sobre el tema.. 

El concert és dimarts 26 de 
maig a les 6. 

 
ENTENDRE la informació que els altres intercanvien sobre el 
tema.. 

VOCABULARI 

 
Termes 
associats 
agradar, no agradar 
festa, aniversari 
/amics/ 

 
Activitats de temps lliure 
Jugar, jugar a pilota, jugar amb els amics, jugar a la placeta,jugar a 
futbol… 
 
Anar…, anar al cinema, anar d’excursió,anar a pa piscina, anar a la 
muntanya, anar a la platja, anar amb la mare,anar a una gran 
superficie, anar al cibercafé, anar a la botiga…  
 
Fer esport, nedar, sortir amb amics, , passejar, comprar, ballar 
  
A casa…dibuixar, pintar, escriure, escriure una carta, xatejar, llegar, 
mirar la TV,mirar una pel·lícula, mirar un DVD, escoltar música,escoltar 
la ràdio, cassets, un CD llegir contes, llegar llibres, llegir revistes, 
 
Cantar, xutar, córrer, perdre, guanyar 
 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
1. Les activitats de temps lliure que s’associen a les estacions (nedar a l’estiu; 
anar a la muntanya a l’ hivern…) o en èpoques de vacances. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Habitatge I llocs de residencia. Saber dir les característiques del seu 

habitatge i lloc de residència. 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

1 DIR on viu. Visc a Martorell. 
Vivim en un pis de la Plaça de la Pau, 
al número 3, 2n 1a. El districte postal 
és el 08960 

 
2  DIR alguna cosa sobre casa seva: 
habitacions, mobiliari, estris de 
casa, petits electrodomèstics. 

 
El pis on visc és molt petit. Té dues 
habitacions. No té ascensor ni 
calefacció… 

 
3 PREGUNTAR I DIR on viu algú, 
donar indicacions per anar- hi. 

 
Viu en un poble a prop de la ciutat. 
Casa seva és al costat de l’estació. 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
ENTENDRE la informació que els altres li 
donen o li demanen sobre el tema. 

 
 
On és casa teva? 

Vius a prop de l’escola?  
ENTENDRE la informació que els altres 
intercanvien sobre el tema. 

VOCABULARI 

 
Descripció d’un habitatge 
Casa, pis, pensió, habitació.  
Menjador, cuina,bany, lavabo, vàter.  
Entrada, passadís, escala, ascensor. 
Sostre, terra, finestra, balcó, paret, teulada, porta, timbre,calefacció 
/nou / /vell //gran/ /petit/ 

 
Mobiliari, estris 
de casa i petits 
electrodomèstics 

taula, cadires, sofà 
televisió, llum 
llit,armari, manta 
nevera, pot, paella 
estufa….. 
 

 
 
Situació de l’habitatge 
ciutat, poble 
barri, carrer, davant, darrere, a prop, al costat, lluny, entre... 
 
Accions 
haver  
ser  
estar 
viure   

Entorn 
físic 
mar, muntanya, amp 
arbre, planta, flor 
gat, gos, conill 
…/… 
                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
1. Com es saluda els veïns. 
2. Es pot saludar un desconegut, però mantenint la distància. 
 



Compres. Saber comprar els objectes de consum quotidià 
 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

 
1 DIR què vol. 

Vull un bolígraf vermell. 

 
2  DIR quantes coses vol comprar. 

Vull dues llibretes. 

 
3 DEMANAR el preu. 

Quant val això? 

 
4 DEMANAR I DIR el lloc més 
adequat per comprar un producte o 
article determinat. 

On puc comprar les carpetes? 
On venen els llibres de text? 

 
5 DEMANAR I DONAR tanda. 

Qui és l’últim?, Sóc jo. 
Agafa el número a aquella màquina. 

COMPRENSIÓ ORAL 

ENTENDRE les respostes sobre el tema de les 
compres. 

A la papereria del costat de 
l’escola. 

ENTENDRE preguntes sobre la manera de pagar Tens 2 euros? 

VOCABULARI 

 
Embalatge 
llauna / pot 
paquet 
ampolla 
capsa, bossa 
 
Material 
plàstic 
fusta 
metall 

 
Termes 
associats 

euros 
monedes 
bitllet 
diners 
moneder 
 
/tancat/ 

/obert/ 

 
Accions agafar 
cobrar 
comprar  
donar 
esperar 
pagar 
posar  
valer, voler 

 
Nom dels 
comestibles 
més 
usuals  
entrepà 
pasta 
suc de fruita 
aigua 

 
Nom dels objectes 
de papereria més 
usuals  

llapis 
goma 
maquineta 
regle 
cartera 
.../... 

 
Nom d’objectes 
que solen comprar 
els alumnes 
d’aquestes edats 
CD 
disquets 
revistes 
gelats 
caramels 
.../... 

 
Establiments  

botiga 
supermercat 
forn 
carnisseria 
peixateria 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. Hi ha diferents tipus de comerços: grans superfícies, supermercats, 
mercats, botigues de barri (forn, carnisseria, queviures...). 
2. En una botiga s’ha de demanar torn i esperar fent cua. 
3. Hi ha comerços que tenen màquines expenedores dels números per la 
tanda. 
5 A Catalunya no es regateja. 

 



Viatges I trasllats.  Saber donar resposta a alguna de les situacions 
quotidianes quan utilitza transport públic. 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

Funcions Exponents 

 
1 DEMANAR com es va a un lloc.. 

Com es va a Vallcarca? 

 
2  COMPRAR bitllets. 

Un bitllet d’anada i tornada a Terrassa, 
sisplau. 

 
3 DEMANAR el preu del bitllet. 

Quant és? 

 
4 PREGUNTAR a quina hora surt i a 
quina hora arriba. 

A quina hora arriba l’autobús? 

 
5 INTERCANVIAR informació sobre la 
preparació d’una sortida o d’una 
excursió (motxilla, nom del lloc, 
autocar, tren,…). 

Cal portar el dinar, el sopar, un sac de 
dormir… 
Anirem amb tren a Vacarisses.. 

COMPRENSIÓ ORAL 

 
ENTENDRE la informació que els altres li 
demanen sobre el tema. 

A quina hora arriba el tren? 

 
ENTENDRE la informació que els altres 
intercanvien sobre el tema. 

VOCABULARI 

 
Tipus de 
sortides 
visita 
excursió 
colònies 
campament 
viatge 

 
Mitjans de 
transport 
tren 
autocar 
metro 
autobús 
avió 
cotxe 
moto 

bicicleta 

 
Vies de 
comunicació 
camí 
carretera 
autopista 
via 

 
Termes associats 
Estació, . bitllet, preu, horaris 
parada 
sortida, arribada 
maleta, motxilla, bossa 

 
Accions  
Anar, arribar, baixar 
Caminar, córrer, marxar 
Portar, pujar, tornar, venir, viatjar 

                                            CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL 

 
L’aprenent HA DE SABER que: 
1. Hi ha estacions en què els bitllets es dispensen a les màquines. 
2. El preu dels bitllets de metro depèn de la zona per on vulguis circular. No 
cal dir el lloc on vas a l'hora de comprar el bitllet. 
3. Hi ha estacions en què per sortir al carrer cal passar el bitllet per les 
barreres de control. 



AVALUACIÓ 

Per avaluar l’ alumnat podem utilitzar les proves de nivell que es troben a l’xtec 

però cal considerar que l’avaluació ha de contemplar l’evolució de l’alumne 

segons l’itinerari d’aprenentatge marcat (PI). També és important avaluar el seu 

procés d’integració. Un model senzill podria ser com aquest: 

 

CENTRE:                                            ALUMNE/A: 
 
DATA: 
 
TUTOR/A: 
 

     ADAPTACIÓ  I EVOLUCIÓ 

ACTITUD Hi té 

dificultats  

Avança  

 

Avança bé i 

ràpid 

Molt bé. 

Assolit 

Es mostra adaptat/a a l’aula     

Està atent/a a les explicacions     

Participa de les activitats d’aula     

Pregunta quin té dubtes     

Demana ajuda quan li cal     

Mostra interès per aprendre     

Mostra interès per relacionar-se amb  els  
altres 

    

HÀBITS ESCOLARS     

Porta el material que se li demana     

Sap utilitzar l’agenda escolar o similar     

S’esforça en fer la feina     

Presenta els treballs que se li encomanen 
amb regularitat 

    

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT     

Assisteix regularment a classe      

Ve puntual de casa     

Sap explicar-se quan falta a escola     
HÀBITS SOCIALS     

Té confiança amb el professorat més 
proper 

    

Respecta el professorat     

Es relaciona amb nens i nenes de la seva 
cultura 

    

Es relaciona amb nens i nenes de l’aula     

Participa i està ben adaptat a la 
convivència de l’aula 

    

RESPONSABILITAT I AUTONOMIA 
PERSONAL 

    

És responsable amb les seves coses i les 
de l’aula 

    

Respecta les instal·lacions del centre     

Respon de  les seves actuacions     

Respecta les normes del centre     

Mostra iniciativa i autonomia en les 
tasques que se li demanen 

    

Sap buscar estratègies per resoldre 
situacions d’aprenentatge i comunicació 

    

Observacions sobre l’evolució: 

 



També podem disposar de la pauta d’avaluació  de les competències i habilitats 

adaptatives: 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/pl

ans/models/index.html 
 

PAUTA D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES I HABILITATS 

ADAPTATIVES A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT DE TUTORITZACIÓ 

DE L’ALUMNAT Aquesta pauta d’avaluació és un instrument per ajudar 

a prioritzar les competències i habilitats adaptatives més transversals per 

a la proposta educativa del PI. S’han seleccionat les competències 

bàsiques i habilitats adaptatives que es desenvolupen en l’àmbit escolar, 

familiar i social i que són necessàries per integrar-se a la societat i per 

esdevenir autònoms. Són competències que es desenvolupen i aprenen 

gràcies a l’acció coordinada de tots els agents educatius (tots i totes 

els/les docents, la família, altres professionals de suport i els agents de 

l’entorn social proper) 

Autonomia i iniciativa personal 

 

Confiança  

Seguretat 

Acceptació d’ell/a mateix/a i de les pròpies característiques. Sentir-se a 

gust amb ell mateix.  

Satisfacció per les pròpies accions o produccions. Confiança en  

les seves possibilitats. Assertivitat.  

Demanda d’ajut en moments de necessitat. Defensa de les pròpies 

opinions o punts de vista.  

Actitud davant el fet de créixer i fer-se gran.. Actitud davant les 

frustracions. Pors. Inseguretats.  

Rol i actituds personals: responsable, infantil, segur...  

 

Autoconcepte i  

Autoestima  

Avaluació afectiva de l’autoconcepte. Com es valora i sent l’alumne en 

relació a les característiques que s’atribueix. Autoconcepte i autoestima 

en relació a diferents dimensions:  

� Autonomia i iniciativa personal  

� Èxit escolar  

� Àmbit relacional i social  

� Àmbit familiar  

� Àmbit corporal: coneixement i acceptació del propi cos  

� Àmbit emocional: control de les emocions, món dels afectes i dels  

sentiments  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/models/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/models/index.html


� Àmbit dels valors : idees, creences, ideals, fe.. 

 

Atribucions i  

responsabilitat 

Relació que estableix entre el que li passa i el que ell fa. On situa el 

control de les  

coses que li passen i dels resultats que obté : en ell mateix, en els altres, 

en la  

sort... Sensació de poder controlar el que li passa. Sensació 

d’impotència... A  

què atribueix les causes dels errors... Sentiment de responsabilitat en els  

encàrrecs i les tasques encomanades. Capacitat de plantejar-se reptes.  

Responsabilitat i compromís personal, 

 

Autoeficàcia 

Percepció sobre les seves pròpies possibilitats i capacitats . 

Globalment i segons àmbits: gimnàstica, relacions, llengua, 

matemàtiques, ordre...  

Sentiment de competència. Sentiment de ser capaç de fer, de ser 

capaç de comprendre... 

Comunicació 

 

Expressió  

d’emocions,  

sentiments i  

necessitats 

Expressió de desigs i preferències. Expressió d’emocions i 

sentiments.  

Capacitat d’identificar emocions en els altres . Control i regulació 

de les emocions i els impulsos negatius (agressivitat, por, etc.). 

Capacitat d’acceptar ajuda i consol en situacions conflictives 

(baralles, plors, tensió, etc.). 

 Expressió de necessitats segons l’edat i el context (cansament, 

gana, set ...)  

 

Expressió i  

comunicació oral 

Interès per a comunicar-se amb els altres.  

Capacitat de comunicació i expressió oral (conversar, escoltar i 

expressar-se) amb adequació a les diferents situacions.  

Interactuar i dialogar amb altres persones de manera adequada.  

Expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, 

emocions o vivències. Participació en converses a l’aula: escoltar, 

respecte pel torn de paraula, fer preguntes...  

Comprensió del que li diuen o s’explica a l’aula; de relats. 

Necessitat de suports visuals. Ús d’estratègies de comprensió. 

Interpretació de consignes i ordres  

 Capacitat de comunicació i expressió per escrit i amb els 



Comunicació escrita  

Comprensió i  

expressió  

llenguatges audiovisuals amb adequació a les diferents situacions.  

Ús de la lectura per a resoldre necessitats de la seva vida 

quotidiana. Ús de la lectura per participar a les activitats de l’aula i 

per aprendre.  

Ús de l’escriptura per a resoldre necessitats de la seva vida 

quotidiana. Ús de l’escriptura i per a poder participar i aprendre a 

l’aula.  

Cura, higiene, mobilitat i seguretat 

 

Cura d’un mateix 

Hàbits personals : higiene, alimentació, cura del propi cos, canvi 

de roba, ordre.  

Canviar-se, vestir-se i desvestir-se. Anar al lavabo  

Cura del seu aspecte personal.  

Capacitat per reconèixer quan no es troba bé i possibilitat 

d’expressar-ho.  

Percepció de situacions de perill i capacitat de demanar ajuda. 

 

Orientació, mobilitat  

i desplaçaments  

Orientació i autonomia en els espais de l’escola. Coneixement i 

realització dels recorreguts habituals.  

Orientació i autonomia en els espais exteriors i en el seu entorn 

social (segons edat i capacitats)  

Localització i endreça dels objectes en els espais adequats.  

Interpretació de plànols i mapes.  

Comprensió i ús de les nocions espacials bàsiques: davant , 

darrere, dins , fora, a dalt, a baix, a prop , lluny, mig, entre, dreta , 

esquerra ... 

Localització i cura 

dels objectes i estris  

personals i escolars 

Cura dels objectes personals: els localitza, els perd, els endreça.  

Realització de càrrecs o rutines de l’aula. Interiorització, autonomia 

o dependència. Responsabilitat.  

Cura i manteniment dels materials del centre educatiu 

Aprendre a aprendre 

 

Actitud i interès pels  

aprenentatges 

Actituds davant els aprenentatges. Curiositat.  

Interès per conèixer i aprendre. Observació. Imitació.  

Relacions que estableix entre les informacions. Participació a les 



converses.  

Formulació de preguntes. Aportació de informacions. Interès per 

determinats temes (quins ?)  

Capacitat d'observació i anàlisi del que observa o escolta. 

 

Hàbits de treball  

Organització davant les tasques: fulls, estris, materials... 

Organització en el paper.  

Ritme de treball: lent, constant, perfeccionista, impulsiu, li costa 

posar-s’hi.  

Finalització de les tasques: les acaba, les deixa a mitges...  

Presentació de la tasca: polida, bruta, segueix pautes, no 

segueix...  

Ús de l' agenda. Temps de treball a casa 

 

Atenció i escolta 

Atenció. Distraccions. Desconnexions. Participació. Preguntes.  

Realització de consignes col·lectives per si sol, per imitació, cal 

recordar-li individualment  

Recepció de consignes adreçades a ell/a i capacitat de retenir-les i 

explicar-les. 

 

Capacitat d’esforç 

 

Capacitat d’esforç i saber administrar-lo. Interès per fer les coses 

sol. Mínim esforç. Economia d’esforços. Interès per cercar 

solucions. Autoexigència.  

Comoditat. Conductes d’ evitació. 

 

Metacognició 

Plantejament d’objectius, fites assolibles a curt, o mitja termini. 

Interès en complir-les.  

Consciència de la comprensió. Capacitat d'autoavaluar-se i 

autorregular-se.a l’hora d’aprendre.  

Acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones.  

Expressar dubtes, preguntes o necessitat d’ajut  

 

Tractament  

informació i  

competència digital 

Cerca, captació i selecció de la informació. Ús de tècniques i 

estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, 

imprès, audiovisual, digital). Ús de les TIC com a eina per buscar o 

guardar informacions que necessita.  

 Comprensió i ús dels números, les operacions bàsiques, els 

símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic (formes, 



Competència  

matemàtica  

mesures, gràfiques senzilles...) .  

Interpretar i produir informacions que els contenen.  

Resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana i en l’entorn 

social proper tenint en compte l’edat. 

Viure en comunitat 

 

Capacitat 

d’adaptació  

i autoregulació  

Adaptació a la vida de l’escola i a les diferents situacions escolars 

(classe, activitats de les diferents àrees, excursions, lleure, pati, 

migdia...)  

Respecte per les normes: adaptació a les diferents situacions de la 

vida del centre  de l' entorn proper. Ajornament de la satisfacció 

immediata.  

Capacitat de conviure i respectar els altres.  

Respecte i ús de les normes socials de convivència. 

 

Participació  

Participació a l’aula. Participació i interès per les activitats 

col·lectives.  

Col·laboració amb el grup quan la tasca ho requereix. 

Coneixement i acceptació de les normes bàsiques . 

 Capacitat d’esperar el torn.  

Ús de les expressions i costums de relació i convivència (saludar, 

donar les gràcies, ajudar, 

 

Relacions amb els  

companys  

 

 

Capacitat de relacionar-se amb els companys. Capacitat de 

divertir-se amb ells.  

Respecte i acceptació dels altres, dels seus interessos i punts de 

vista.  

Capacitat de compartir i ajudar els altres. Empatia. Rivalitats.  

Capacitat d’establir empatia i de posar-se al lloc dels altres.  

Tipus de rol que estableix: col·laborador, dominant, sumís, 

provocador, inhibit, líder, tolerant, pallasso, xinxòs, maranyós.  

Estratègies per resoldre conflictes.  

Tipus de relació que els altres estableixen amb ell: ben acceptat, 

inadvertit, rebutjat, ignorat, ridiculitzat, agredit.  

 

Treball amb els altres 

Treball en equip i actitud receptiva davant els canvis de les 

persones del seu entorn (companys i adults) habitual.  



Capacitat per a comprendre els punts de vista i posar-se en el lloc 

dels altres.  

Seguiment de consignes col·lectives, respecte per les normes de 

joc  

Demanda d’ajut en moments de treball i aprenentage. 

 

Autonomia,  

Orientació en el  

temps  

 

Orientació en el temps. Coneixement i orientació en les diferents 

activitats setmanals. Capacitat d’anticipació de les activitats 

rutinàries.  

Orientació dins el curs escolar. Orientació en relació a les 

estacions i les seves condicions.  

Comprensió i ús de les nocions temporals bàsiques: ahir / avui / 

demà; dia / matí / tarda / nit; dinar / sopar / esmorzar; cap de 

setmana; dies de la setmana (ordre i orientació)  

 

Relacions amb els  

adults 

Identificació, localització i comunicació amb les persones adultes 

de referència en situacions diverses de dificultat (tutor/a, conserge, 

monitor/a, mestres...).  

Tipus de relació: natural, espontània, afectuosa, esquerpa, brusca, 

tímida, agressiva, enganxosa, absorbent, protagonista, d’ evitació, 

provocadora. Voler agradar.  

Freqüència en el contacte : (molt / poc/ de tant en tant...)  

Iniciativa: d’ell o ella / del pofessor 

 

RECURSOS 

Pàgines de referència : 

De l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Orientacions per a la transició 

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/521.pdf 

L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c

55ae6ed-ecfd-4937-a697-

4b599e75ec59/curs_acollida_diversitat_linguistica_cultural_14_15.pdf 

 

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/521.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c55ae6ed-ecfd-4937-a697-4b599e75ec59/curs_acollida_diversitat_linguistica_cultural_14_15.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c55ae6ed-ecfd-4937-a697-4b599e75ec59/curs_acollida_diversitat_linguistica_cultural_14_15.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c55ae6ed-ecfd-4937-a697-4b599e75ec59/curs_acollida_diversitat_linguistica_cultural_14_15.pdf


 

RECURSOS ACTUALITZATS.  GENER 2017 

PÀGINES WEB I BLOCS DE RECURSOS I INFORMACIONS DE L’XTEC  

Pàgina XTEC, alumnat estranger http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/ 

Orientacions curriculars per a elaborar les  
programacions de l’alumnat nouvingut 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/orientacions/ 

Pàgina XTEC, Suport Lingüístic http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-

estranger/suport-linguistic-social/ 

Plans individuals AA http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/s

uports/plans/models 

Portal xarxa telemàtica educativa XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/programari/ 

LLENGUA CATALANA NOUVINGUTS / MATERIALS I RECURSOS. 

General secundària. Diferents mini unitats   http://www.edu365.com/eso/muds/catala/index.htm 

 General. Pàgina on es recull una gran quantitat de 

programes i recursos per alumnat nouvingut 

http://www.symbaloo.com/mix/acollida-

nouvinguts?searched=true 

http://www.symbaloo.com/mix/alumnesnoromanics?searched=tr

ue 

http://www.symbaloo.com/mix/catalagrave-?searched=true 

General. Recursos digitals per a l’ AA https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/acollida 

http://www.xtec.cat/~mdiaz121/templates/llengua.html 

General. Recursos interactius http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/recurso

s/ 

General. Recursos: unitats didàctiques de treball, 

webquest, làmines, cançons, pel·lícules,jocs… 

http://www.xtec.cat/~m 

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/botigues/botigues.htm 

gil2243/ 

General. Recursos : a l’ inici de nouvinguts http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com/La+classe 

General. Web de recursos especialment amb links 

a l’ EDU 365.cat  

http://www.xtec.cat/~rherrer6/index.htm 

General. Recull de materials per a nouvinguts http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com/La+fam%C3%ADlia 

General. Projecte Quídam . Estructuració del 

llenguatge 

http://www.xtec.cat/~mfortun4/Quidam.htm 
 

General. Web de recursos on line de llengua i 

totes les àrees. Programes TAC a l’escola 

http://xtec.cat/ceipguillemisarn/webracons/infantiltic.html 

Comencem .Activitats clic dels temes  

Viure a catalunya. Comencem a parlar 

http://www.xtec.cat/~jhierro/index.htm 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publica

cions_en_linia/viure_a_catalunya_col/ 

Vincles on line. ESO http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm 

Programa GALI.  http://clic.xtec.es/gali/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/orientacions/
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http://www.symbaloo.com/mix/acollida-nouvinguts?searched=true
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http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
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Programa A l’Abast Comunicació bàsica en 

llengua catalana (idiomes disponibles: anglès, 

alemany, castellà, euskera, francès, japonès, 

romanès, rus i xinès). 

http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm 

Lèxic. Creació de jocs de taula i ordinador pel 
treball fonètic . Material per elaborar jocs de taula i 
d’ordinador. Vocabulari amb imatges. 

http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller03_5_mat.htm 

Lèxic.  Mud mots lèxic Vocabulari amb imatges i 

activitats per consolidar el què estan aprenent 

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm 

 

Lèxic. Vocabulari bàsic del decurs de l’any . 

Activitats del clic distribuïdes en el vocabulari que 

treballen durant els tres trimestres. 

http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller03_9_mat.htm 

 

Lèxic. ESO http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller0304_10_mat.htm 

Lèxic. Vocabulari català en imatges http://www.xtec.cat/~ealcaraz/vocabulari/pagines/vocabulari%2

0basic%20catala.htm 

Expressió. Jocs de llengua, làmines, festes, jocs 

de lèxic i expressió, expressió oral i escrita, etc. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/comple

mentari/ 

Expressió oral. Guia per als cercles de conversa :  
Pàgina que conté moltes làmines per treballar com 
a suport visual 

http://www.xtec.net/~figlesi2/fotos/mataro/cercles.htm 

Aprenentatge lector. Fluïdesa. Projecte 

d'entrenament lector amb un seguit d'activitats 

relatives al procés de descodificació i de 

comprensió lectora. Atén als diferents ritmes 

d'aprenentatge. 

http://www.edu365.com/entrena/index.htm 

Lectura. Materials i recursos per al treball de la 

lectura 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/lectura/ 

Aprenentatge lector. Lectura fàcil, AA ESO http://www.xtec.cat/~jserra18/ 

Lectoescriptura. Aprenentatge sistemàtic http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller03_1_mat.htm 

Escriptura.  APP per crear històries de forma 

creativa 

http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/ios/metacategory:St

orytelling 

Escriptura. La invitació http://www.xtec.cat/centres/b7007488/recull%20docs/invita/invit

a.html 

www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/catala/invitacio.doc 

Ortografia. Bàsica http://edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia_ci/index.htm 

Treball fonètic. Jocs de taula i ordinador http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller03_5_mat.htm 

Específic. Imatges, signes animats, pictogrames... http://www.aumentativa.net/activities.php 

Específic. Jocs educatius memori, sopa de lletres http://blocs.xtec.cat/jferrusjocs/category/edat-4-7-anys/ 

Específic. Banc d’imatge i so del ministeri 

d’educació 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/157/cd/m7_3_

recursos_educativos_en_linea/banco_de_imgenes_y_sonidosit

http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm
http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller03_5_mat.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm
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e.html 

Específic. Curs inicial per aprendre català  
destinat a russos. Guia de conversa 

https://es.scribd.com/document/28788544/Guia-conversa-rus-

%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9-

%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0

%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%80 

Específic. Icones catalanes www.xtec.cat/dnee/mic/ 

 http://www.xtec.cat/dnee/mic/cerca.htm 

http://www.xtec.cat/dnee/mic/cult 

http://crp.vallesorientalnord.cat/mod/resource/view.php?id=647 

ura.htm 

RECURSOS ÀREES 

Recursos de diferents àrees http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/index.ht
m 

Recursos secundària http://www.buxaweb.com/index.html 
 

Recursos i materials de les àrees de 

matemàtiques, ciències socials i naturals per a 

treballar amb l’alumnat nouvingut 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/areescurri

c/  

Materials adaptats per a diferents àrees http://www.xtec.cat/~nminguez/ 

Matemàtiques divertides 

Activitats matemàtiques 

http://www.toomates.net/#index_tematic 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/grade_g_3.html 

Videoconceptes .Conceptes espacials http://www.xtec.es/dnee/jornada/taller0304_1_mat.htm 

Alfawin geomètric. Formes i figures http://www.xtec.es/dnee/satieee/0405/sessio3/AlfaWin.htm 

Mini unitats didàctiques secundària: 

matemàtiques 

http://www.edu365.com/eso/muds/matematiques/ 

JCLIC de matemàtiques http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&fro

m=1&area=mat&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_des

c=&num=25 

Webmates. 100 problemes i altres recursos http://www.xtec.es/dnee/satieee/0304/sessio3/webmates_100probl

emes.htm 

JCLIC de medi: 

a.Experimentals 

b.Verdures 

c.Experimentals 
Classifiquem roques sedimentàries 

d.Coneixement del medi social i natural 

e.Ciències naturals 

a. http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2961  

b.   

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&fro

m=1&area=exp&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_des

c=&num=25 

c. http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2301 

d.   http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/ 
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e. http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/index.htm 

JCLIC  MEDI. LA CASA .EL PAS DEL TEMPS.LA TARDOR 

.LA LOCALITAT .L'HIVERN . EL TREBALL . LA 

COMUNICACIÓ . ELS ALIMENTS . LA PRIMAVERA . ELS 

MATERIALS . L'AIGUA . LES PLANTES .  ELS ANIMALS . 

L'ESTIU  

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3080 

 

JCLIC medi. Éssers vius i éssers inerts . Els sentits . 

L’aparell locomotor . Els aliments i l’esport . Els animals . 

Les plantes . Persones animals i plantes . La Terra, el Sol i 

la Lluna . Calendaris i rellotges . El temps atmosfèric . 

L'aigua i la natura. El so 

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3084 

 

JCLIC  MEDI. LA CÈL·LULA . L'APARELL LOCOMOTOR . 

LA NUTRICIÓ .LA NUTRICIÓ II . EL SISTEMA NERVIÓS I 

ELS SENTITS . L'APARELL REPRODUCTOR. LA 

REPRODUCCIÓ I EL CREIXEMENT . LA TERRA . ELS 

VOLCANS I ELS TERRATRÈMOLS. LA MODIFICACIÓ DEL 

RELLEU . LA CALOR . L'ELECTRICITAT I EL MAGNETISME 

. LA LLUM I EL SO . ELS MATERIALS . LES MÀQUINES 

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3083 

Medi Natural. Cos humà http://www.xtec.cat/%7Efmarquin/ 

Esquemes de coneixement de diferents temes i 

matèries 

http://www.aulapt.org/2013/02/04/esquemas-coneixement-del-

medi-2-primaria/ 

Ciències socials a ESO http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/ 

Mini unitats didàctiques de socials http://www.edu365.com/primaria/muds/socials/index.htm 

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/ 

JCLIC temes de socials http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&fro

m=1&area=soc&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_des

c=&num=25 

Imatges per a les ciències socials http://www.xtec.cat/~aguiu1/imatges/ 

W3EBQUESTS 

WQ Com crear una webquest http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/webquests.htm 

Comunitat catalana de webquest www.webquestcat.org 

Webquest a la xtec www.xtec.es/recursos/webquests 

EduWebquest www.xtec.es/~jrosell3/webquest 

De mestr@ a mestre/a http://www.xtec.es/~cbarba1/ 

Aula tecnológica siglo XXI www.aula21.net 

Aula de letras www.auladeletras.net/newfile2.html 

Recursos informàtics per alumnes 

nouvinguts 

www.xtec.es/~mlluelle/NOUVINGUTS/index.htm 

WQ Interculturalitat, llengua i cohesió social http://www.xtec.es/~cbarba1/web_%20inter/ 

Webquest hortalisses i fruites http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/hortifruitilandia/index.h

tm 

Webquest sobre interculturalitat  
De la N. Alart Basada en el llibre De Nador a 

http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/nadorvic/index.htm 
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Vic  
 

Webquest  de N. Alart per  
fer una revista intercultural. secundària 

http://www.xtec.es/~nalart/Fem%20revista/index.htm 

DICCIONARIS I ENCICLOPÈDIES 

Dídac. Diccionari i imatges. Un diccionari pensat per a 

l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer 

cicle de secundària. Les il·lustracions s'integren al text i 

són molt útils per a la comprensió. 

http://www.grec.net/cgibin/ESC00.pgm?USUARI=EDU&SESSIO=0002

742725 

 

Vikipedia. Enciclopèdia de contingut obert en moltes 

llengües. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada 

 

Diccionaris il·lustrats de l’Edu365 (xinès, urdú, àrab i 
amazic) 

http://www.edu365.cat/agora/index.htm# 

Diccionari il·lustrat infantil  català urdú http://www.edu365.com/agora/dic/catala_urdu/index.htm 

Diccionari il·lustrat infantil català xinès http://www.edu365.com/agora/dic/catala_xines/index.htm 

Diccionari il·lustrat infantil català àrab http://www.edu365.com/agora/dic/catala_arab/index.htm 

Traductor en molts idiomes. Logos http://www.logos.it/lang/transl_ca.html 

Diccionari escolar i multilingüe . Enciclopèdia catalana http://www.diccionari.cat/ 

Diccionari de la llengua catalana http://www.enciclopedia.cat/obra/diccionaris/gran-diccionari-de-la-

llengua-catalana 

Diccionari Institut d’estudis catalans http://dlc.iec.cat/ 

Diccionari de la llengua catalana multilingüe http://www.multilingue.cat/ 

UPC. Serveis lingüístics. Web que recull diccionaris 

actualitzats 

https://www.upc.edu/slt/ca/terminologia-upc/diccionaris-llengua-general 

 

INTERCULTURALITAT / ACOLLIDA 

Filmació per a treballar en temes d’interculturalitat 

 
Film. Testimonis migratoris https://www.youtube.com/watch?v=hXL2pRNezJ4  

Curt. http://www.xavisala.com/?portfolio=hiyab. A youtube es troba a 

: https://www.youtube.com/watch?v=xFAuqhIudJk 

Valors http://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors 

Educació per pau. Edualter. Red de recursos en 

Educación para la Paz, el desarrollo y la 

Interculturalitat promovida por Sedupaz y Sodepau 

http://www.edualter.org/index.htm 

Educació per la pau. Recursos informatius per a 

l’educació i l’activisme per a la pau i la resolució de 

conflictes 

http://www.culturadepaz.info/ 

 

Llengües del món. Alfabets http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo 
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http://www.proel.org/index.php?sw=alfabetos+del+mundo&pagi

na=searchresult 
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