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http://blocs.cpnl.cat/20contescomptats/els-20-contes-en-llengua-original/ 

Propostes per a treballar les diferents llengües i cultures 
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http://www.contesdelmon.org/ca/ 

http://www.contesdelmon.org/ca/


http://es.childrenslibrary.org/ 

http://es.childrenslibrary.org/


    Junyent (2012) proposa una sèrie d’activitats sobre llengües 

minoritàries molt interessants per a treballar a l’aula ordinària : 

 

 Realizar una recerca a la xarxa, de manera que l’alumne pugui 

comprovar que la seva llengua també hi és. 

 

 Recerca de materials a la Wikipèdia, es publica en més de 200 llengües. 

 

 Cerca de creadors (escriptors, cantants) en diferents llengües que també 

poden mostrar que en totes les llengües es pot crear. 

 

 Antropònims: Són una bona manera d’apropar-se a la diversitat lingüística 

a partir d’allò més proper, que és el nostre nom. A les escoles en un grup de 

25 alumnes podem trobar noms procedents de 12-15 llengües diferents. 

 

Propostes per a treballar les diferents llengües i cultures 



Biografia lingüística; Història que ajuda a 

reflexionar sobre els propis comportaments 

lingüíistics, el llegat cultural, els vincles tan socials 

com familiars i també la historia dels pobles. 

 

 

Músiques del món: La música ens ofereix moltes 

possibilitats d’aproximació a la diversitat lingüística 

a través de les cançons 
  



Materials 
 

o Materials primària i secundària de l’xtec 

o Recursos informàtics 

o Textos reals d’ús social 

o Materials elaborats pel professorat 

o Llibres de text, quaderns, ... 

o Diccionaris i guies de conversa 

o Materials multimèdia 

o Materials manipulables i cartells 

o Llibres de lectura; audiollibres 

o ... 

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/materials/catalaprimaria
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/materials/catalasecundaria


Alfabetització 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivells del MECR 

A1: Inicial usuari bàsic 

 

 

A2: Bàsic usuari bàsic  

 

B1: Llindar usuari 

independent  

 

 

B2: Avançat usuari 

independent  

 

C1: Domini funcional 

efectiu usuari 

experimentat  

 

C2: Domini usuari 

experimentat 

 

Clicar sobre la imatge per anar al lloc web. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/arxius/inicial.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/arxius/inicial.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/arxius/inicial.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/programacions_ensenyament_adults/arxius/inicial.pdf


oTemes  

oFuncions  

oExponents lingüístics  

oNocions generals 

oConeixement sociocultural 

Organització dels continguts 



1. Identificació personal 

2. Ensenyament i educació 

3. Domini de la llengua 

4. Relacions familiars 

5. Estats físics i anímics d’una persona 

6. Menjar i beure 

7. Rutines diàries  

8. Temps lliure i entreteniments 

9. Habitatge i llocs de residència 

10. Compres 

11. Viatges i trasllats 

Temes 



                    Orientacions AA COVID 19 

• Els agrupaments d’alumnes siguin estables durant tot un trimestre o durant tot 

el curs per tal d’indentificar amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. 

 

• Organitzar agrupaments d’aula d’acollida que es mantinguin estables durant un 

trimestre i durant franges horàries, prioritzant una atenció intensiva per a 

l’alumnat nouvingut acabat d’incorporar al centre. 

 

• Agrupar alumnat procedent de diferents nivells educatius sempre que aquests 

agrupaments es mantinguin estables el màxim d’hores i provinguin de pocs grups 

d’aula ordinària. 

 

• Garantir que l’alumnat atès a l’aula d’acollida formi part, com a màxim, de dos 

      grups estables: un a l’aula d’acollida i un altre a l’aula ordinària corresponent 

 
• Revisar l’atenció horària a l’aula d’acollida un cop finalitzat el trimestre per tal de 

generar nous grups estables durant el trimestre següent. 

 

 

 

 

 



                    Orientacions AA COVID 19 

• Prioritzar, a l’aula d’acollida, agrupaments d’un màxim de 12 o 15 alumnes tenint 

en compte que l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable hauria 

d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, el compliment de les mesures de 

seguretat establertes. 

 

• Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament (ELIC) poden 

entrar als centres i a les aules, sempre mantenint la distància física recomanada, 

portant mascareta i aplicant les mesures d’higiene i prevenció. 

 

• Cal garantir que el tutor o la tutora de l’aula d’acollida sigui l’únic docent que 

intervingui en els diferents grups d’aula d’acollida atesos. També es pot proposar la 

presència del tutor o tutora de l’aula d’acollida per exercir codocència o suport a 

l’aula ordinària, sempre tenint en compte les mesures de seguretat necessàries. 

 

• L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable hauria d’assegurar, en la 

distribució de l’alumnat, el compliment de les mesures de seguretat establertes. 

Per tant, cal garantir que l’espai destinat a l’aula d’acollida es pugui ventilar, com a 

mínim, abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més al llarg 

del dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 



                    Orientacions AA COVID 19 

• Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari amb una 

certa immediatesa, caldrà considerar, en el cas de produir-se un brot del virus 

localitzat en algun moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat d’una part 

del temps lectiu, o de tot, en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre. 

 

• Mantenir l’ús de recursos i tasques digitals, com més interactius millor, durant 

l’ensenyament presencial. Caldria garantir que l’alumnat de l’aula d’acollida 

disposarà d’eines i recursos tecnològics tant al centre educatiu com a casa. 

 

• Generar itineraris d’aprenentatge personalitzat (seqüències didàctiques 

setmanals que incorporin el treball de totes les habilitats lingüístiques) que es basin 

en un aprenentatge autònom guiat a distància, de manera que, en cas d’un 

possible confinament, tant el rol de l’alumnat com el del docent quedin clarament 

definits. 

 

• Preveure i planificar possibles sessions en línia amb l’alumnat nouvingut tenint en 

compte que el temps que s’hi destini hauria de ser menor al de les sessions          

presencials, donat que els recursos comunicatius no són els mateixos i que la 

interacció espontània amb l’alumnat no és fàcil. El experts suggereixen no 

estendre’s més enllà dels 20 minuts a primària i dels 30 a secundària. 

 

 



 Web del Departament, alumnat nouvingut: 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-

estranger/alumnatnou/index.html 

 

 Bloc “A un C-LIC-K!” de l’Equip LIC del Vallès Occidental: 

 

https://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/ 

 

 Nodes Aula d’Acollida i Suport Lingüístic i Social; 

 

https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/ 

 

 

 

Imprescindibles 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html
https://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/
https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/


 Per a què serveix el PI? 
 

     Per atendre l’especificitat de l’alumnat nouvingut. 

     Per accelerar el seu procés aprenentatge 

 

 

 Com i Què ha de recollir? 

 

 

    Prioritzant les necessitats educatives  

    Avaluació inicial de l’alumne/a nouvingut 

    Planificació i suports necessaris 

    Seguiment 

    Avaluació trimestral respecte el seu PI 

 

Plans Individualitzats (PI) 

  



            Orientacions per a l’elaboració dels PI 

 

 El PI s’ha d’elaborar de manera prescriptiva.   

Prioritzar els alumnes que necessiten un PI.  

Coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu 

aprenentatge, el/la director/a designa una comissió d’elaboració. 

S’ha d’elaborar en el termini màxim de dos mesos 

 S’han de revisar trimestralment.  

 Un cop realitzats han de passar per la CAD i la família ha 

d’estar informada. 

 Es convenient mantenir els PI als expedients dels alumnes 

mentre siguin alumnes del centre.  

Ha de ser una eina àgil i funcional. 

 

Noves orientacions elaboració PI 
 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans
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Avaluació de l’alumnat nouvingut 

L’avaluació ha de ser contínua, a partir de l’observació sistemàtica 

i amb una visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant 

les aportacions  i les observacions efectuades en cada una de les 

àrees. Els alumnes nouvinguts amb PI s’han d’avaluar segons 

aquest document. 





Formació específica 

• Seminaris de coordinació de Tutors/es d’aula d’acollida (Terrassa, 

Sabadell, Sant Cugat, Rubí i Montcada). 

 

• Seminaris de coordinadors CLIC a Sant Cugat del Vallès, Sabadell, 

Terrassa, Cerdanyola i Castellar del Vallès 

 

• L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i 

cultural i Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat 

nouvingut. 
 

Inscripcions del 12 al 27 de setembre 



 Sabadell i St. Quirze: 

Marta Boadella : mboadell@xtec.cat 

Marta Simó: msimo233@xtec.cat 

 

 Castellar del Vallès (Santa Perpètua-Polinyà - Palau  de Plegamans i Solità):  

Lídia Andrés : landres@xtec.cat   

 

 Terrassa (Vacarisses-Matadepera): 

Lídia Cuadra: lcuadra@xtec.cat 

Sandra Prous: sprous@xtec.cat 

Ferran Medina :  fmedina@xtec.cat 

 

 Rubí (Castellbisbal): 

Clara Soley: csoley@xtec.cat 

 

 Cerdanyola: 

Pau Peñalver: pdiaz33@xtec.cat 

 

 Sant Cugat del Vallès:  

Montse Grau: mgrau128@xtec.cat 

 

 Montcada i Reixach (Ripollet): 

Aida Pérez: apere299@xtec.cat 

 

 Badia del  Vallès (Barberà de l Vallès): 

Lourdes Cairó: mcairo@xtec.cat 

 

 Directora LIC VOC: Sílvia Cendra ,  scendra@xtec.cat 
 

 

 

Correus ELIC 
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Diga’m i m’oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho 
aprenc  (Benjamin Franklin) 


