
MATERIALS I RECURSOS QUE US PODEN SERVIR PEL TREBALL 

INTERCULTURAL I PLURILINGÜE DINS L’AULA: 

 

TOT UN MÓN: “Descoberta de la immigració” 

 Projecte per a Cicle Superior de Primària. A través de 

diverses activitats (visualització de documentals, 

investigació sobre els orígens de les famílies dels alumnes, 

treballs en grups, recerca a través d’internet, etc.) els 

alumnes s’acosten i reflexionen sobre el fenomen migratori. 

Aquest material tracta de fomentar des de la presa de 

consciència fins a la presa d’un posicionament personal, 

passant per la comprensió dels fenòmens culturals i polítics de la societat, i 

l’adquisició de competència crítica per saber-s’hi situar. 

 

 

 

WARAMURUNGUNDI “La sostenibilitat i la diversitat lingüístiques a 

l’aula” 

 

És una proposta per a la reflexió sobre la sostenibilitat i la 

diversitat lingüístiques per a tots aquells que treballen en 

l’educació de nois i noies. S’hi recullen, expliquen i 

argumenten propostes en pro de totes les llengües del 

món, des d’una perspectiva ben propera: des de la que 

ens proporciona treballar amb la llengua catalana.  

Conté un CD-ROM amb més de 50 activitats per a Cicle 

superior d'Educació primària 

 

CONTES PORTATS PEL VENT “Contes interactius subsaharians” 

Contes portats pel vent és un recull de contes que té com a 

objectiu fer conèixer les noves cultures i llengües que 

actualment conviuen a la nostra societat mitjançant 



narracions explicades en les llengües originals per les persones migrades 

mateixes. 

 

D’aquests tres materials en podeu trobar una copia al despatxet de la Cap 

d’Estudis o bé m’ho demaneu a mi personalment.  

 

A continuació us passo unes quantes adreces amb activitats útils per 

treballar la interculturalitat i el plurilingüisme, totes estan dins l’Espai LIC 

de l’xtec: 

 

LINGUAMÓN  

http://www.linguamon.cat/ 

 

Linguamón – Casa de les Llengües és un organisme creat 

pel govern de la Generalitat de Catalunya que té com a 

objectiu la promoció de les llengües del món com a: 

• vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg,  

• font de desenvolupament personal, creativitat humana i 

com a patrimoni de la humanitat,  

• dret de les persones i de les comunitats lingüístiques.  

Trobareu informació sobre les llengües del món, sobre el multilingüisme i gestió 

i sobre recursos multilingües. També es troba un programa específic d'activitats 

durant el 2008 per commemorar l'any Internacional de les llengües. 

 

 

JOCS LIC: Diversitat lingüística i cultural 

http://www.xtec.cat/lic/centre/alumnat/jocs_lic/div1_jocs.pdf 

http://www.xtec.cat/lic/centre/alumnat/jocs_lic/div2_jocs.pdf 

Autodefinits, sopes de lletres, resolució d’enigmes... per prendre consciència  

de la diversitat lingüística i cultural que ens envolta 

http://www.linguamon.cat/
http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/index.jsp
http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/multilinguisme/index.jsp
http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/recursos/index.jsp
http://www10.gencat.net/casa_llengues/binaris/calendari_AIL2008_Web_tcm302-69790.pdf
http://www10.gencat.net/casa_llengues/binaris/calendari_AIL2008_Web_tcm302-69790.pdf
http://www.xtec.cat/lic/centre/alumnat/jocs_lic/div1_jocs.pdf
http://www.xtec.cat/lic/centre/alumnat/jocs_lic/div2_jocs.pdf


 

 

AULA INTERCULTURAL 

 

http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?lang=ca 

 

Activitats i eines didàctiques per Primària  per a treballar el 

racisme, la xenofòbia, la discriminació, els moviments 

migratoris, les diferents cultures i la diversitat... a través de la 

visualització de documentals, webquests i activitats per 

reflexionar. 

Aquestes són algunes de les activitats més atractives i més adequades pel 

nostre alumnat que he trobat: 

 Àfrica en viu I : 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2385 

Àfrica en viu II: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2386 

Cap de turc (Webquest): 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2365 

 I tu, d’on ets? (Webquest per P5): 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2368 

 

Més iguals que diferents:  

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=204 

Moviments migratoris, qui és l’estranger?: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1860 

 Moviments migratoris, qui és l’estranger? (webquest) 

http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?lang=ca
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2385
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2386
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2365
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2368
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=204
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1860


http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2364 

 Shakira: una vida en moviment: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2720 

L’immigració segons Charles Chaplin: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2085 

WebTourMultiColor: 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2327 

 

http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2364
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2720
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2085
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2327

