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PRESENTACIÓ 
 
La idea d’elaborar un material d’alfabetització propi va néixer sense ser-ne gaire 
conscient i com a fruit de la necessitat. El setembre de 2012, vaig començar a 
fer classes de català inicial a persones nouvingudes no alfabetitzades i no vaig 
trobar cap material que m’acabés de fer el pes. La majoria de mètodes 
d’alfabetització existents estaven pensants per a nens i nenes o, els que 
s’adreçaven a persones adultes, eren extremadament sil·làbics pel meu gust. 
 
Inicialment vaig pensar fer un material 100 % analític, però la meva experiència  
d’anys enrere d’alfabetització en castellà i els anys de docència amb persones 
adultes van fer decantar-me per un mètode d'alfabetització mixt, que combina el 
treball sintètic (fonètic/sil·làbic) amb el treball analític (paraules).  
 
Sóc del parer que els mètodes analítics són molt adequats per a infants però 
dubto de la seva eficàcia amb persones adultes doncs les hores de classe, el 
ritme d’aprenentatge i el grau de coneixement de la llengua catalana són molt 
diferents en ambdós casos.     
 
Aquest material està pensat per aprendre català mentre s'aprèn a llegir i a 
escriure i és per aquest motiu que l’he anomenat CATALÀ INICIAL + 
ALFABETITZACIÓ. Si es tractés d’una operació matemàtica, la commutació dels 
sumands no alteraria el resultat. Segons el moment del procés en què ens trobem 
i les necessitats dels  alumnes, ens podem centrar més en un dels aspectes però 
sense deixar mai de banda l’altre. El procés d’alfabetització és indissociable del 
coneixement de la llengua: són com dues cares d’una mateixa moneda que es 
retroalimenten mútuament. 
 
Els continguts de llengua catalana que es van introduint segueixen l'ordre 
temàtic de la Guia per als Cercles de Conversa editada pel Pla Local de 
Formació d'Adults de Salt que s’estructura en quatre grans blocs temàtics: Ens 
coneixem, On som?, La nostra salut i Treballem. 

Podeu trobar i descarregar la Guia per als Cercles de Conversa des de l’adreça: 

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

 

Fotos de grup curs 2013/2014 

http://www.xtec.cat/~figlesi2/fotos/mataro/cercles.htm
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Pel que fa a l’alfabetització, es treballen bàsicament les síl·labes  directes (sa, 
se, si, so, su) i les inverses (as, es, is, os, us). Les síl·labes travades, tot i que 
apareixen esporàdicament en els materials, no es treballen de forma sistemàtica 
per manca de temps. Seria bo treballar-les més endavant en un segon curs. 

Les lletres o els dígrafs es van introduint progressivament seguint un ordre 
establert  segons el seu grau d'utilització i dificultat. Així doncs hi ha quatre 
grups de materials, diferenciats per colors, segons les lletres o els dígrafs que 
s’hi treballen: 

    -  Lletres Verdes > Vocals + M + [T + H] + [L + S + SS]  
 
     -   Lletres Grogues > P + D + [C + Q + K] + N 
 
     -  Lletres Taronja > F + [R + RR] + [B + V] + LL + [Y +NY] 
 
     -   Lletres Vermelles > X + G + J + Z + Ç + W + L·L  

El material escrit (que trobareu en el dossier B) està dissenyat per treballar amb 
tot el grup classe simultàniament. Això no vol dir que s’exigeixi el mateix a  tots 
els alumnes: mentre que alguns ja seran capaços de llegir tot el seu contingut, 
d’altres només podran llegir les paraules més senzilles. Per això és recomanable 
que tots els materials es puguin treballar simultàniament amb persones que es 
trobin en estadis diferents del seu procés d’aprenentatge. 

El material manipulable (que trobareu en el dossier C) es pot utilitzar  tant  
individualment com en parelles o grups petits de 3 o 4 persones. El treball 
conjunt és molt adequat per potenciar l’aprenentatge col·laboratiu i la cohesió 
del grup. 

 

Fotos de grup curs 2013/2014 

Els diferents materials emprats en el curs estan en procés d’elaboració i es van 
creant a mesura que es necessiten per fer les classes. Per tant no estan acabats 
ni tancats i es van creant setmana rere setmana. 
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Pel que fa als materials escrits i manipulables (dossiers B i C), fins ara, s’han 
elaborat els materials corresponents a totes les lletres verdes i grogues i la 
primera lletra taronja. En total, en ambdós dossiers, hi trobareu recursos per 
treballar 17 lletres: A, E, I, O, U, M, T, H, L, S, P, D, C, Q, K, N i F. 

Pel que fa a les activitats en línia, que es van començar a elaborar durant el mes 
de novembre del 2013, a data d’avui, hi ha fetes totes les lletres verdes en 
posició directa (consonant+vocal).  

El fet de que els materials encara estiguin en procés d’elaboració i que només 
s’hagin emprat durant un curs i mig, fa imprescindible que aquests es vagin   
millorant, ampliant o simplificant... en funció de la seva idoneïtat. 

Per desgràcia no hi ha gaire materials pensats específicament per a la formació  
d’adults, sobretot de nivells inicials, i sóc un acèrrim defensor de la necessitat de  
compartir-los, primer amb els companys/es de l’escola i després amb tot el 
col·lectiu que treballem en aquest nivell educatiu. 

Internet és una eina perfecta per compartir experiències i materials didàctics i 
és per això que vaig penjant tot el material del curs (dossiers, gravacions, fotos, 
vídeos, diari de classe...) a la xarxa.  

L’adreça de la pàgina web on podeu trobar tota aquesta documentació és: 

 http://catalainicial.weebly.com 

També podeu accedir als exercicis multimèdia en línia des de la pàgina:  

 http://alfabetitzaciocatala.weebly.com 

I als dossiers escrits des de la pàgina de SlideShare:  

 http://www.slideshare.net/quicoiglesias/documents 

Per acabar, podeu trobar una presentació en línia d’aquest treball a Prezi 

 http://prezi.com/e1vyrwtqsstb/catala-inicial-alfabetitzacio 
 

Tots aquests materials estan sota llicència Creative Commons                                            

 

 

Reconeixement - No comercial - Compartir igual 

En el Llapis de Memòria amb el Material Multimèdia (D) hi trobareu una carpeta amb 
tots els accessos directes a les pàgines web citades anteriorment. 

 

http://catalainicial.weebly.com/
http://alfabetitzaciocatala.weebly.com/
http://www.slideshare.net/quicoiglesias/documents
http://prezi.com/e1vyrwtqsstb/catala-inicial-alfabetitzacio
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PERFIL DELS ALUMNES I DEL GRUP 
 

Es tracta d'un grup d'alumnes d’Etapa Instrumental 1 de l’Escola d’Adults Els 
Tarongers de Mataró que pràcticament no coneixen la llengua catalana o hi 
han tingut molt poc contacte. 

A principi de curs, la majoria desconeixen la mecànica de la lectoescriptura i 
alguns encara no són capaços d'escriure el seu nom o agafar correctament un 
llapis. 

És tracta d'un grup mixt d'homes i dones amb una lleugera majoria a favor dels 
homes que acostuma a quedar compensada pel seu major grau d’absentisme. 

Administrativament, segons el Departament d’Ensenyament,  la ràtio màxima del 
grup és de 25 persones. 

El nombre d'alumnes que assisteix diàriament a classe, després d'uns mesos, 
oscil·la entre les 16 i 20 persones però, per desgràcia, no són mai les mateixes.    

 
Els alumnes són originaris de 4 països  
africans: Senegal, Marroc, Gàmbia i Mali.  
 
Els senegalesos i marroquins acostumen a ser 
sempre els més nombrosos. 

 
L'edat dels alumnes oscil·la entre els 18 i els 58 anys. Aquest curs la mitjana 
d’edat és de 41 anys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fotos de grup curs 2012/2013 

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/7130806_orig.jpg?311
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OBJECTIUS  
 

 Familiaritzar-se amb els hàbits escolars: agafar correctament el llapis, 
posar el nom i la data als fulls, corregir les errades, ordenar la carpeta, 
respectar el torn de paraula ...   

 

 Iniciar-se en la comprensió i expressió oral del vocabulari bàsic català: 
les salutacions, els objectes de la classe, de casa o de la ciutat, els 
nombres, els dies de la setmana, les parts del dia, les estacions, els colors, 
els aliments, els àpats, els oficis, les botigues, els parentius,  les parts del 
cos, les peces de roba...  

 

 Iniciar-se en la comprensió i la utilització de les estructures 
comunicatives bàsiques: com et dius?, d'on ets?, quants anys tens? on 
vius?, quant temps fa que estàs aquí?, estàs casat/da? quants fills tens?, 
quines llengües parles?...  

 

 Ser capaç de facilitar les dades personals, expressar l'estat físic o anímic, 
explicar les activitats diàries, demanar informació, descriure persones i 
objectes ...  

 

 Aprendre a llegir i a escriure paraules i frases curtes formades per 
síl·labes directes (sa, se, si, so, su) i inverses (as, es, is, os, us).  
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METODOLOGIA 
 
DOSSIERS MATERIAL ESCRIT 

 El nombre de fulls i l'ordre en què aquests es treballen pot variar en 
funció de les necessitats del grup d'alumnes i del fil conductor que vagi 
teixint cada mestre/a. 

 Per aquest motiu els fulls dels dossiers no estan numerats i es recomana 
repartir-los i treballar-los sempre d'un en un. 

TREBALLAR EL MATERIAL CONJUNTAMENT 

 Presentar i explicar el contingut i la feina a fer a cada full a tot el grup 
classe. Tot el material escrit està pensat per ser utilitzat amb el suport del 
mestre/a ja que sovint hi apareixen sons i/o vocabulari que els alumnes 
encara desconeixen.  

 Amb alumnes que ho necessitin es pot utilitzar, com a material de reforç, 
l’elaborat per la Lluïsa Carretero que apareix ressenyat a la pàgina 69 
d’aquest dossier. Es tracta d’uns exercicis molt adequats per treballar de 
forma sistemàtica l'associació so > grafia.  

LLETRES (Fonts) UTILITZADES EN ELS DOSSIERS 
 

 En la confecció del material escrit s’han utilitzat tres tipografies:  Arial,  
Escolar 4 i Massallera.  
 

 

 
Les dues fonts, que no acostumen a estar 
instal·lades en els ordinadors, es poden 
descarregar gratuïtament des de la pàgina 
web del treball > http://catalainicial.weebly.com 
 
Com descarregar i instal·lar les lletres 
 
Per descarregar les lletres s’ha de situar el cursor damunt el tipus de lletra que es 
vulgui descarregar, prémer el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció Anomena i 
desa el contingut de l'enllaç. 

 

Una vegada descarregada la tipografia, cal 
fer doble clic sobre l'arxiu i després premer el botó 
Instal·lar. 
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REPASSAR  

 A cada dossier es repassen els sons, vocabulari, estructures gramaticals... 
dels dossiers anteriors. Cal reforçar sistemàticament els coneixements 
adquirits prèviament i relacionar-los amb els nous aprenentatges. La 
repetició i la pràctica són imprescindibles per anar assimilant els continguts 
treballats.  

MAJÚSCULES 

 Aquest mètode d’alfabetització s’inicia amb el coneixement de les lletres 
majúscules i és per això que les utilitza en tots els materials escrits,  
manipulables, multimèdia, a la pissarra ...  

 Per a les persones no alfabetitzades la lletra de pal és la més fàcil de 
traçar i de reconèixer ja que és amb la que inicialment tenen més contacte: 
rètols, cartells, anuncis, diaris ... 

 

REQUADRAR EL SO QUE ES TREBALLA 

 En els materials escrits es destaca el so que es treballa per mitjà d’un 
requadre. 

SUBRATLLAR ELS SONS TREBALLATS PRÈVIAMENT 

 També es subratllen tots els sons treballats prèviament i que per tant els 
alumnes ja són capaços de llegir. A més a més de que llegeixin els sons 
coneguts, cal incentivar els alumnes a que intentin deduir els que encara 
no coneixen. Exemple: MATA...Ó?  
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NÚMEROS AL FINAL DE LES FRASES   

 Darrera de cada paraula o al final de cada línia hi acostuma a haver uns 
numerets per  facilitar que els alumnes sàpiguen en tot moment què estem 
llegint o de quina paraula o frase estem parlant.  

 

 

RESPOSTES DE COLOR GRIS CLAR  

 Quan els alumnes han de contestar preguntes per escrit, se’ls hi 
suggereixen possibles respostes impreses en color gris clar.  
 

  

UTILITZAR IMATGES I FRASES RECONEIXIBLES 
 

 En tots els materials s’intenta utilitzar imatges que els alumnes puguin  
reconèixer fàcilment perquè formen part del seu imaginari personal 
i frases senzilles que descriguin situacions quotidianes que els hi puguin 
resultar familiars.   

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/3674112_orig.jpg?1
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QUAN ESCRIVIM A LA PISSARRA 
 
UTILITZAR GUIXOS O RETOLADORS DE COLORS 

 Per destacar el so que s'està treballant, s’utilitzen guixos o retoladors de 
colors quan escrivim a la pissarra. Exemple: MALI, MARROC.. 

UNIR AMB UN ARC LES LLETRES INVERSES FINALS 

 
 

 També s’utilitza un arc per unir les lletres (s, n, l, r, t ...) en posició inversa  
amb les lletres del davant. 

 En el material imprès, aquest arc es substitueix per un subratllat ondulat. 
 
  

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/4572919_orig.jpg


CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ Una experiència d’alfabetització d’adults en català 

 

XXXVI PREMIS BALDIRI I REIXAC- Mestres i professors  11 

 

LLETRES I DÍGRAFS 
 

CONTINGUTS i MATERIALS 
 
En l'apartat dedicat a cada lletra o dígraf hi trobareu:  

 Els sons (síl·labes) que es treballen.  
 

 Les seves paraules de referència. 
 

 Les estructures comunicatives i el vocabulari treballat. 
 

 Els aspectes gramaticals que s'hi tracten. 
 

 Accés als materials (dossiers, material manipulable, exercicis multimèdia 
per a la PDI...) 
 

 Les paraules generadores. 

 

GRADACIÓ 

 Les lletres o dígrafs es van introduint progressivament seguint un ordre 
establert segons el seu grau d'utilització i dificultat. 

 Hi ha quatre nivells, diferenciats per colors, segons les lletres o sons que 
es treballen:  

     - Verd > Vocals + M + [T + H] + [L + S + SS]  
 
     -  Groc > P + D + [C + Q + K] + N 
 
     - Taronja > F + [R + RR] + [B + V] + LL + [Y +NY] 
 
     - Vermell > X + G + J + Z + Ç + W + L·L  



 

 
Abecedari amb el color corresponent a cada lletra o dígraf i el número d'ordre en què es treballen 
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LES VOCALS 
 
PARAULES DE REFERÈNCIA 
 

 Hola 
 Adéu 
 Noms dels alumnes 

 
                   Cartellet amb el nom i cognom d'una alumna 

 

 
 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 Les Salutacions > hola, adéu, bon dia, bona tarda i bona nit 
 

 Com et dius? 
 

 Els dies de la setmana 

GRAMÀTICA 

 Pronoms personals > Jo, tu, ell i ella 
 

 Adverbis de temps > Ahir, avui i demà 

 

ALFABETITZACIÓ 

 A E I O U  
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MATERIALS EN FORMAT PAPER i MANIPULABLE 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 29 fulls on es treballen  
les vocals. El material manipulable corresponent el trobareu en el 
dossier (C) 

 

MATERIALS MULTIMÈDIA (EXERCICIS PDI) 

                A  E  I  O  U 

L’adreça dels exercicis multimèdia sobre les vocals és: 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html 

PARAULES GENERADORES 
 

 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
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ELS NOMBRES 
 
ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 Els números del 1 al 100 

 

 Quants anys tens? 

 
 

ALFABETITZACIÓ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

MATERIALS EN FORMAT PAPER 

 En el dossier de material escrit (B), 
trobareu els 9 fulls on es treballen els 
nombres.  
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LA LLETRA M 

 
PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Mataró 
 Marroc 
 Mali 
 Mamadou 
 Mohamed 
 Fatima  

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 On vius? 
 

 El vocabulari bàsic ciutat > carrer, plaça, parc, vorera, banc,semàfor, casa, 
pis, paperera, fanal, font, bústia,  ... 

Es repassa 

 Com et dius? (signatura) 
 

 Els números 

 
 
GRAMÀTICA 

 Els numerals ordinals > primer, segon, tercer, quart, cinquè... 
 

 Verb haver-hi > hi ha ... 

ALFABETITZACIÓ 

 M (MA ME MI MO MU) 
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MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLE 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 22 fulls on es treballa la 
lletra M. El material manipulable corresponent el trobareu en el dossier 
(C)  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

MATERIALS MULTIMÈDIA (EXERCICIS PDI) 

 

MA ME MI MO MU 

L’adreça dels exercicis multimèdia sobre la lletra M és: 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYUldWc0gtYXpmY1E/mamemimomu.html 

Perquè us pugueu fer una idea de com són els exercicis multimèdia, a continuació 
trobareu les captures de pantalla de les 34 pàgines d’activitats on es treballa la lletra M. 

 

 

 

 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYUldWc0gtYXpmY1E/mamemimomu.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
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PARAULES GENERADORES 

 

LES LLETRES T i H 

PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Mataró         

 Tànger - Tetuan 

 Te 

 Fatima 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
 
 Es treballa 

 D’on ets? 

 

 Quant temps fa que vius aquí? 

 

 Quantes i quines llengües 

parles? 

Es repassa 

 Els números 

 

 On vius? 

                                                                           
                                                                                                            

                                                                                                          Caixa amb material manipulable  
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GRAMÀTICA 
 
Es repassa 

 Els numerals ordinals > primer, segon tercer, quart, cinquè ... 

ALFABETITZACIÓ 

 T > TA TE TI TO TU 

 H > Hola, Hotel, Mohamed, Hospital ...  

MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLE 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 18 fulls on es treballen 
les lletres T i H. El material manipulable corresponent el trobareu en el 
dossier (C)  

 

MATERIALS MULTIMÈDIA (EXERCICIS PDI) 

 

  TA TE TI TO TU 
L’adreça dels exercicis multimèdia sobre la lletra T és: 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYR2hYeEF6ZXNHR2s/tatetitotu.html 
 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYR2hYeEF6ZXNHR2s/tatetitotu.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
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PARAULES GENERADORES 

 

LES LLETRES L i S 
 

 

PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Lola 
 Hola 
 Sal 
 Sol 
 Senegal 
 Sis 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 La família > L'avi, l'àvia, la mare, el pare, el fill, la filla ... 

Es repassa 

 Com et dius? 
 

 D'on ets? 

GRAMÀTICA 

 Els articles > el, la i l' 
 

 Els possessius > meu, teu, seu i seva 
 

 Els pronoms > em, et i es 
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ALFABETITZACIÓ 

 L (Introducció dels articles el, la i l') 

           LA LE LI LO LU -  AL EL IL OL UL     
 

 S (Introducció plurals) 
 
SA SE SI SO SU - SSA SSE SSI SSO SSU - AS ES IS OS US 

 

MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLES 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 39 fulls on es treballen 
les lletres L i S. El material manipulable corresponent el trobareu en el 
dossier (C)  

 

MATERIALS MULTIMÈDIA (EXERCICIS PDI) 

 

  LA LE LI LO LU 
L’adreça dels exercicis multimèdia sobre la lletra L és: 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYekVBZzF4Y0laNzQ/lalelilolu.html 

 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYekVBZzF4Y0laNzQ/lalelilolu.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
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  SA SE SI SO SU 
L’adreça dels exercicis multimèdia sobre la lletra S és: 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYXzNyNlZXN3E0d0k/sasesisosu.html 

 

PARAULES GENERADORES 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYXzNyNlZXN3E0d0k/sasesisosu.html
https://googledrive.com/host/0B0d7n58GGoJYLTFUN2F3UTQwTm8/vocals.html
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LA LLETRA P 
 

PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Pa 
 Patata 
 Paleta 
 Peu 
 Pilota 
 Poma 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 La descripció de les persones 
 

 Vocabulari cara > cabell, ulls, nas, boca, orelles ... 

GRAMÀTICA 

 Present dels verbs ser, tenir i portar (1a, 2a i 3a persona del singular) 

 Adjectius qualificatius > alt/a, baix/a, prim/a, gras/ssa, blanc, castany, 
negre, ros, pèl-roig, llarg/a, curt/a, arrissat/da, xato/a,petit/a, gran ... 

 
 
ALFABETITZACIÓ 

 P > PA PE PI PO PU 
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MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLES 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 26 fulls on es treballa la 
lletra P. El material manipulable corresponent el trobareu en el dossier 
(C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAULES GENERADORES 
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LA LLETRA D 
 
PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Data 
 Deu 
 Demà 
 Adéu  
 Dona 
 Dos 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES 
I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 Les activitats diàries > Què fa/fas? 

 T'agrada cuinar/dormir...? 

 

 L'hora > Quina hora és ? A quina hora dines/sopes...?  

 

 Els àpats (esmorzar, dinar, berenar i sopar) 

Es repassa 

 Com és diu? 

 

 Els dies de la setmana 

 

 Les parts del dia (matí, migdia, tarda, vespre, nit) 

 

 Els números  

GRAMÀTICA 

 Present d'indicatiu de verbs relatius a les activitats diàries: dormir, 

aixecar-se, vestir-se, dutxar-se, esmorzar, treballar, estudiar, dinar, plegar, 

sopar, dormir ...  

ALFABETITZACIÓ 

 D > DA DE DI DO DU 
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MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLES 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 24 fulls on es treballa la 
lletra D. El material manipulable corresponent el trobareu en el dossier 
(C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

PARAULES GENERADORES 
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LES LLETRES C, Q i K 
 
PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Casa 
 Català 
 Quilo 
 Coco 
 Cuscús 
 Kiwi 
 Dakar 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 Com està/s? Està/estic cansat/da, bé, content/a, trist/a, avorrit/da, 
preocupat/da, nerviós/a, enfadat/da ... 

 Què et/li passa? Té/tinc fred, calor, son, gana, por, vergonya... 
 

 Què fa/s? Ploro/a, ric/u ... 

GRAMÀTICA 
 
Es treballa 

 Els Pronoms interrogatius > què, qui, quin, quan, quant i com 
 

 Present dels vers estar, fer, passar i tenir  
(1ª, 2ª i 3ª persona del singular) 
 

 Els demostratius > aquest/a, aquell/a, aquests/es i aquells/es 

Es repassa 

 Els plurals > +S, A/ES, CA/QUES 

ALFABETITZACIÓ 

 C - Q > CA QUE QUI CO CU 
 

 K > KA KE KI KO KU 
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MATERIALS EN FORMAT PAPER  
I MANIPULABLES 
 
 

 En el dossier de material escrit (B), 
trobareu els 20 fulls on es treballen les 
lletres C, Q i K. El material 
manipulable corresponent el trobareu 
en el dossier (C)  

 
 
 
 
PARAULES GENERADORES 
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LA LLETRA N 
 

PARAULES DE REFERÈNCIA 
 

 Nen/a 
 Nit 
 Nou 
 Dona 

 Antena 
 Mandela 
 Menta 
 Onze 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 L'abecedari català i lletrejar paraules. 
 

 Com omplir formularis. 

Es repassa 

 Els números. Quants anys tens? Qui és el teu telèfon? ... 
 

 Com et dius? D'on ets? On vius? ... 

GRAMÀTICA 

 Els articles indefinits un, una ... 

    ALFABETITZACIÓ 

 N > NA NE NI NO NU - AN EN IN ON UN 

 
  MATERIALS EN FORMAT   
  PAPER I MANIPULABLES 
 
 
   En el dossier de material escrit (B),  
   trobareu els 23 fulls on es treballa la lletra    
   N. El material manipulable corresponent 
   el trobareu en el dossier (C)  
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PARAULES GENERADORES 
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LA LLETRA F 

 
PARAULES DE REFERÈNCIA 

 Família 
 Fatima 
 Fatoumata 
 Cafè 
 Foto 
 Fusta 

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI 
 
Es treballa 

 On és ....? És a sobre, a sota, a dintre, a fora, entre... 
 

 Com és ...? És rodó/na, quadrat/da, petit, gran... 
 

 De què és ...? És de fusta, metall, plàstic, paper ... 

Es repassa 

 El vocabulari de classe: llapis, goma, 
maquineta, pissarra, llibre, carpeta, taula, 
cadira, ... 

GRAMÀTICA 

 Les preposicions situacionals: sobre, 
sota, dintre, fora, entre ... 
 

 Els adjectius: rodó,  quadrat,  
rectangular, gran, mitjà, petit, gruixut,  
estret, ample,  verd,  blau,  vermell,  
groc... 

ALFABETITZACIÓ 

 F > FA, FE, FI, FO, FU 

MATERIALS EN FORMAT PAPER I MANIPULABLES  
 

 En el dossier de material escrit (B), trobareu els 21 fulls on es treballa la 
lletra F. El material manipulable corresponent el trobareu en el dossier 
(C)  
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PARAULES GENERADORES 

 

CONTINUARÀ ... 
 Està previst que durant el curs 2013/2014 es completi l’elaboració de tots 

els materials escrits i manipulables que falten per poder treballar de 
manera sistemàtica totes les síl·labes directes i inverses.  

 

 

 

 

 

 

 

Llibreta d’anotacions on es va recollint tot el treball previ de preparació de les classes  
(materials a utilitzar, activitats a fer...) i la valoració posterior de les mateixes.  
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ACTIVITATS 
 
El procés d'alfabetització de persones adultes, que no coneixen la nostra llengua, 
demana una constant repetició del vocabulari, dels sons i del les grafies, de les 
estructures comunicatives bàsiques... per tal d'afavorir la seva comprensió i 
assimilació per part dels alumnes.  

Per això és recomanable realitzar activitats d'aprenentatge el més variades 
possible i emprar formats i suports diversos. Així doncs caldrà programar 
activitats orals i escrites; individuals, per parelles o col·lectives; en format paper, 
àudio o vídeo ... 
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ENTRANTS  
 
Activitats d'acollida i escalfament per començar cada classe 
 

LA DATA 

 Començar cada dia la classe escrivint la data a la pissarra.  

 Durant el primer trimestre, escriure amb lletra el dia de la setmana (dilluns, 
dimarts...) i durant el segon i tercer trimestre, el mes (gener, febrer ...) 

 Aprofitar la data per treballar oralment els dies de la setmana, els mesos de 
l'any, els números, les estacions ... Preguntar quines vocals sonen a cada 
dia/mes, quines lletres ja coneixem... 

 Passat un temps, fer escriure cada dia la data a la pissarra a un alumne/a 
diferent. 

 

TROBA EL CARTELL AMB EL TEU NOM 

 Deixar els cartellets amb els noms del alumnes fora de la classe. Cada 
alumne/a, abans d'entrar, ha de buscar el seu, agafar-lo i posar-lo davant 
seu quan s’assegui a la taula. 

 Aquesta  activitat va molt bé sobretot a començament de curs, quan als 
alumnes encara els hi costa reconèixer la grafia del seu nom i no 
recorden com es diuen la resta de companys/es de classe. 

 

Aprofitar al màxim el nom dels alumnes per treballar sons nous: quins noms 
porten la A ? Quins tenen el so MA ? Fàtima, Mamadou ... Quants cops de veu 
tenen ? ... 
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EL/LA PROTAGONISTA DEL DIA 

 Cada dia un/a alumne/a escriu el seu nom a la pissarra. 

 Comentar col·lectivament quines lletres té, quines ja coneixem, picar de 
mans tants cops com síl·labes tingui. ... Fer-la servir com exemple durant la 
classe d'aquell dia. 

 

ON ESTÀ ?  

 Buscar pels cartells que hi ha penjats a classe o pels passadissos de 
l'escola la lletra que estem treballant en aquest moment. 

 Quan trobem una paraula que la porta, dir quines altres lletres té que ja 
coneixem, intentar deduir, entre tots, què posa ...  

 
LA PARAULA DEL DIA 

 Aprendre cada dia una paraula 
nova. Conèixer el seu significat, 
aprendre a pronunciar-la i a 
escriure-la correctament, 
memoritzar-la...  
 

 Podem escriure la paraula 
treballada a la pissarra, buscar 
paraules de la mateixa família, 
preguntar-la al final de la classe 
... 
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BOMBARDEIG DE PREGUNTES 
 
Per tal de repassar les estructures comunicatives, prèviament treballades a 
classe, bombardejar als alumnes amb preguntes del tipus:   

 On vius?  
 Com et dius? 
 Quants anys tens?  
 D'on ets?  
 Quants fills tens?  
 De què treballes?  
 Estàs casat/da?  
 ... 

MATERIALS MANIPULABLES 

En aquest apartat hi trobareu alguns exemples 
d'activitats que es poden realitzar amb aquests 
tipus de materials. La totalitat dels materials els 
podeu trobar a l’apartat corresponent a cada lletra 
en el dossier de materials manipulables (C).  

A diferència del material escrit, aquest material no 
està pensat per a ser utilitzat conjuntament amb 
tot el grup classe. Es pot fer servir per treballar 
individualment, en parelles o en petit grup.  
 
Tots els materials manipulables estan graduats i 
permeten treballar les dificultats específiques 
amb què cada alumne/a es va trobant al llarg del 
seu procés d'alfabetització.   
 
Es recomana imprimir-los cara i cara en  
cartolina i/o plastificar-los.  

GRADACIÓ 
 

Hi ha diferents nivells de dificultat, segons les lletres que es treballen:  
 

 Targes de color verd > Vocals + M + [T + H] + [L + S] 
 

 Targes de color groc > P + D + [ C + Q + K ] + N 
 

 Targes de color taronja > F + [R + RR] + [B + V] + LL + [Y +NY] 
 

 Targes de color vermell > X + G + J + Z + Ç + W + L·L 
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TARGES AMB SONS 
 
Inicialment poden servir per llegir individualment 
les síl·labes que es van treballant a classe.  
 
Posteriorment, i per parelles,  podem utilitzar-les 
perquè busquin i ensenyin a la resta de 
companys/es el so que es demani, per formar 
paraules proposades oralment ... 

També es poden repartir targes amb dibuixos i 
que els alumnes hagin de formar la paraula 
representada triant els sons que la componen.   

 

QUI L'ENCERTA, SE LA QUEDA ! 
 
En aquest joc s’utilitzen unes targes que tenen una paraula escrita per un costat i 
el dibuix corresponent per l'altre. Es posa una tarja sobre la taula i la primera 
persona que llegeix la paraula correctament se la queda. Guanya qui, al final del 
joc, aconsegueix més targes. Si la persona que parla primer s'equivoca, com a 
penalització, no pot participar a la jugada següent. 
 
S'hi pot jugar per parelles o per grups reduïts d'un màxim de 3 o 4 persones. 
 
Les targes també es poden utilitzar per a realitzar altres activitats : 

 Lectura amb autocorrecció gràcies al dibuix del darrera. 
 

 Cerca de paraules que portin una determinada lletra. 
 

 Lectura i còpia a la llibreta ... 
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                     Exemples de targes per davant                                             Exemples de targes per darrera 

MEMORY 
 

Memory de paraules i imatges. Es posen les targes cap per avall sobre la 
taula. Els alumnes, seguint l'ordre en que estan asseguts, van girant les targes 
de  dues en dues. Si agafen una tarja amb dibuix, han de dir en veu alta de què 
es tracta.  Si treuen una tarja amb una paraula, l'han de llegir en veu alta. Quan un 
alumne/a emparella una paraula amb el seu dibuix es queda les targes i torna a 
jugar. Guanya qui, al final del joc, aconsegueix més targes.  
 
S'hi pot jugar per parelles o per grups reduïts d'un màxim de 4 o 5 persones. 
 

    

   Exemples de targes amb dibuixos                         Exemples de targes amb paraules                        

Aquestes targes també es poden utilitzar per a realitzar altres activitats : 

 Emparellar paraules amb dibuixos. 

 Cerca de paraules que portin una determinada lletra. 
 

 Lectura i còpia a la llibreta ... 

FINESTRES DE LECTURA 
 
Espècie de regle allargat, amb finestres transparents de diferents llargades, 
pensades per emmarcar lletres, síl·labes o paraules durant la lectura. Pot servir 
per marcar el ritme si es va destapant, síl·laba a síl·laba, el text a llegir.  
 
També és útil per tapar els dibuixos descriptius que acostumen a acompanyar 
les paraules per evitar que els alumnes mirin el dibuix en lloc de llegir. 
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Per l'altre costat, el regle porta impreses unes fletxes vermelles que poden servir 
per indicar la paraula o frase que estem llegint. Per aquesta banda també hi ha 
impresos els sons que s'estan treballant en aquell moment. Aquestes "xuletes", 
n’hi ha quatre de diferents, van molt bé per buscar els sons que no es recorden o 
per llegir, quan es corregeixen els exercicis, amb les persones que encara no han 
fet l’associació grafia > so.   

         

            

QUINA LLETRA FALTA ? 
 
Targes amb paraules on falta una lletra. S'ha d'encerclar la lletra correcta entre 
les 5 proposades. Hi ha targes pensades per repassar les vocals i d'altres per 
treballar les consonants. 

                

Les rodones transparents també es poden utilitzar per assenyalar lletres o sons 
en diaris, revistes, cartells, tríptics, mapes... 

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/424394_orig.jpg?1
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CLASSIFICAR PARAULES  
 
Classificar paraules segons tinguin o no tinguin un so determinat. 

                    

Les targes amb les lletres vermelles també poden servir per jugar amb els 
alumnes a que n'agafin una a l'atzar i que diguin oralment paraules que comencin, 
portin o acabin amb la lletra que els hi ha sortit. 

ESCRIURE PARAULES QUE TINGUIN... 

 

Es poden repartir dues o tres targes a cada alumne/a perquè aquest/a escrigui 
paraules que comencin, tinguin o acabin amb les síl·labes corresponents. 
També podem fer que les escriguin a la pissarra. 
 
Una varietat del mateix exercici consisteix en composar paraules que tinguin les 
síl·labes de cada tarja, utilitzant les targes de sons.  
 
 

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/4419154_orig.jpg?560
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Aquestes targes també poden servir per classificar paraules (es poden utilitzar 
les dels Memory o les targes amb paraules per un costat i el seu dibuix per l’altre). 
 

     

 
 
POSAR L'ARTICLE 
 
Targes amb els articles EL - LA  - L' - ELS - 
LES per jugar a emparellar-les amb paraules 
masculines i femenines en singular o plural.  
 
Per fer les parelles es poden utilitzar les  
paraules del memory o les targes amb paraules. 
 
 

 
 
 
 
MEMORY FAMÍLIA 
 
Memory amb paraules i imatges dels 
principals membres de la família: àvia, 
avi, mare, pare, filla i fill.  
 
Es pot utilitzar per jugar al memory 
tradicional o per jugar a emparellar 
paraules i dibuixos. 
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GRAVACIONS D'ÀUDIO 
 
Una activitat molt interessant és fer gravacions d'àudio o vídeo dels alumnes per 
tal de practicar les estructures comunicatives que es van treballant durant el curs.  
 

 Les gravacions poden ser individuals o per parelles (diàlegs).  
 

 Exemples: presentar-se, quina hora és?, diàlegs entre un venedor i un 
comprador o una metgessa i un pacient ... 
 

 Les últimes generacions de telèfons mòbils i les tauletes tàctils faciliten 
molt la seva realització. 
 

 Malgrat que les primeres vegades els costa una mica que els gravin, quan 
perden la vergonya, és un recurs que els agrada i els motiva molt. 
 

 L'audició posterior de les gravacions també és molt útil per comentar: 
quines coses han dit bé, en quines s'han equivocat, quines coses es 
podrien millorar ... 
 

 Sempre que fem gravacions, ens fem un tip de riure i això enforteix molt la 
cohesió del grup! 

A continuació trobareu alguns exemples de gravacions: 

Presentacions 

 Salutació (Hola, Bon dia, Bona tarda, Bona nit ...) 
 Em dic Mamadou, Fatima, Boubacar ... 
 Sóc de Mali, Marroc, Senegal, Gàmbia ... 
 Tinc 26, 32, 43 ... anys 
 Visc a Mataró, Argentona ... 
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La família 

 Estàs casat/da ? Sí No 
 Tens fills? Sí No 
 Quants fills tens ? Cap, 1, 2 , 3, 4 ... 
 Com es diu/en ? Amina, Fatima, Bouba, Mohamed ...  
 Quants anys té/tenen ? Cap, 1, 2 , 3, 4 ... 

 
 

Quin dia és avui? 

 Avui és dilluns, dimarts, dimecres ... 
 dia 1, 3, 8, 16, 21, 30 ... 
 de setembre, gener, març, maig, juny... 
 de 2013, 2014, 2015...  

Poema de Nadal 
 
També es poder fer gravacions, individuals o de tot el grup, del vers que 
tradicionalment es recita durant la festa de Nadal que es celebra cada any a 
l’escola.   
 

 

 

21 de desembre de 2012 
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GRAVACIONS DE VÍDEO 

Quina hora és? 

 És la una en punt 

 Són les dues/sis/vuit en punt 

 És 1/4 de nou/cinc 

 Són 3/4 de tres/deu/dotze 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lletrejar el nom 

- Em dic Sathio 
               
              Binta  
        
              ... 
 
- M'ho pots lletrejar si us plau?  
 
- Sí,  essa - a - te - hac- i - o 
           
        be - i - ena - te - a 
         
        ... 



CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ Una experiència d’alfabetització d’adults en català 

 

XXXVI PREMIS BALDIRI I REIXAC- Mestres i professors  49 

 

 

 

 

Valoracions del curs 
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PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 Al començament els va costar una mica sortir a la pissarra digital a fer 
els exercicis però, una vegada superada la por escènica inicial, ara s'ho 
passen d'allò més bé! 

 És tracta d'un recurs fantàstic que els hi encanta i que esperen cada dia 
amb il·lusió.  

Exercicis multimèdia fets amb LIM 

Es tracta d’un conjunt d’exercicis multimèdia on s'han d'identificar, ordenar, 
escriure, relacionar, classificar, completar, triar, sons, imatges, paraules ... 
treballats a classe. 

Trobareu un enllaç amb els exercicis de cada lletra a l'apartat corresponent. 
També és possible accedir a tots els exercicis en línia des de la pàgina 
http://alfabetitzaciocatala.weebly.com 

 

Exercicis semblants als de format paper 

Fer que els alumnes surtin a la Pissarra Digital Interactiva (PDI) a realitzar 
exercicis semblants als que acostumen a fer individualment en format paper.  
 
Aquesta pràctica pot servir per explicar l'activitat que es farà a continuació, per 
repassar conceptes treballats prèviament, per treballar el vocabulari d'un tema 
concret... 
 
 
EXEMPLE : Escriure la primera lletra o síl·laba de cada paraula  
 

http://alfabetitzaciocatala.weebly.com/
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TAULETES TÀCTILS 

ABCkit 

Aquesta aplicació de pagament (1.59 €) permet: 

 Conèixer i identificar totes les lletres de l'abecedari mitjançant dibuixos. 
  

 Escoltar el so i el nom de cada lletra. 
 

 Iniciar-se en l'escriptura de la grafia de les lletres gràcies al traç guiat. 

Pàgina web de l'aplicació > http://abckit.es 

  

 

http://abckit.es/
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CPA (Comunicador Personal Adaptable) 

Aquesta aplicació gratuïta està pensada per a 
persones amb greus problemes de comunicació  
però també es pot utilitzar per repassar el vocabulari 
bàsic treballat a classe.   
 
S'hi poden incorporar els gairebé 15.000 
pictogrames de la base de dades d'ARASAAC. 
http://catedu.es/arasaac 

També hi ha la possibilitat d'afegir-hi vocabulari personalitzat.  
 
Té so i permet classificar les paraules per categories. 
 
Pàgina web de l'aplicació > http://www.comunicadorcpa.com 

Com que l'aplicació permet crear usuaris diferents, se'n pot utilitzar un per 
repassar el vocabulari treballat a classe agrupat per temes. 

   

                  Captura de pantalla del primer usuari                                           Captura de pantalla del segon usuari 

 

Un segon usuari es pot utilitzar per treballar 
paraules que tenen una lletra en concret.    

Aquestes paraules només poden contenir les 
lletres treballades prèviament. 
 
Configuració > Es recomanable utilitzar les 

icones petites i amagar la barra d'escriptura. 

 

 

http://catedu.es/arasaac/index.php
http://catedu.es/arasaac
http://www.comunicadorcpa.com/
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/1625310_orig.png
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FORA DE L'AULA 
 
 
 
 
És important que els alumnes escoltin i intentin parlar en 
català fora de l'aula en contextos diferents als purament 
acadèmics.    
 
És bo que es relacionin amb d’altres companys/es amb 
orígens, interessos, nivell d'estudis...  diferents als seus.  
 
 
També cal que coneguin el seu entorn més proper i la 
cultura, els costums i les tradicions catalanes.   
 
 
 

Una bona manera d'aconseguir tot això és programant  activitats encaminades 
a conèixer el barri i la ciutat. Així doncs, és molt recomanable organitzar visites 
guiades als mercats, als equipaments  municipals, als centres educatius i 
sanitaris...  
 
Una altra forma de fer-ho és potenciant la participació activa dels alumnes en 
totes les  activitats que organitza l'escola: xerrades, sortides, celebracions 
festives...  

 

http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/7266090_orig.jpg?146
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TEMPORALITZACIÓ 
 
Aquest mètode d'alfabetització i d'aprenentatge del català s’està portant a terme 
en un grup d'Etapa Instrumental I d’un Centre de Formació d'Adults depenent  
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
El primer nivell de l'Etapa Instrumental té una dedicació horària de 8 hores 
setmanals, una durada anual i un calendari escolar similar al de primària o 
secundària.  
 
Cal tenir en compte però que les 280 hores lectives no es dediquen  
íntegrament a treballar l'àrea de llengua. Moltes escoles dediquen part d'aquest 
temps a treballar les àrees de matemàtiques i ciències socials i naturals. 
 Aquest curs, per exemple, a la nostra escola es dedica 1 hora i ¼ a l’àrea de les 
matemàtiques. L’àrea de les ciències socials i naturals es treballa de forma 
integrada amb la llengua. 
 
Si repartíssim de forma equitativa les 30 lletres o dígrafs a treballar per 
trimestres, tocarien a 10 per trimestre.  
 
Aquest repartiment pot variar una mica segons la dificultat de les lletres 
treballades però, simplificant, podria repartir-se de la manera següent: 
 

 1r trimestre > Lletres Verdes 

 2n trimestre > Lletres grogues i taronges 

 3r trimestre > Lletres vermelles 
 

 



CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ Una experiència d’alfabetització d’adults en català 

 

XXXVI PREMIS BALDIRI I REIXAC- Mestres i professors  56 

 

A les últimes lletres ( Y, Ç, L·L, W...), poc utilitzades en català, se'ls hi pot 
dedicar menys temps a favor de les primeres lletres que normalment costen 
més d'assimilar perquè els alumnes encara no han interioritzat el mecanisme de 
la lectoescriptura.  

Aquesta temporalització és força teòrica  però pot  ser útil a l'hora de fer una  
planificació global del curs.  
 

Segons el nivell inicial dels alumnes i les dificultats d'aprenentatge que vagin 
sorgint durant el procés d'alfabetització, la temporalització pot variar molt.  
 

Ens podem trobar que el que havíem previst fer en un trimestre ens demani força 
més temps o que, donat el diferent ritme d'aprenentatge dels alumnes, alguns 
aprenguin a llegir en un curs i en canvi d'altres en necessitin dos o més. 
 

Caldrà doncs adaptar-se sempre a les necessitats i ritme de cada persona i 
grup.  

AVALUACIÓ 
 
L'avaluació és contínua i es fa bàsicament mitjançant l'observació i correcció de 
les diferents activitats i exercicis realitzats a classe.  
 
Al final de cadascun dels quatre grups de lletres, classificades per colors, es pot 
passar un exercici individual per comprovar el nivell de coneixement de les 
lletres o dígrafs que s'han treballat fins aquell moment. 
 
Trobareu alguns exemples d’aquests exercicis individuals al final del grup de 
lletres verdes i grogues en el dossier de Material Escrit (B). 
 

 
 

A final de cada trimestre, durant una entrevista personal, es lliura un  informe  
on es valora l'assistència, la puntualitat, l’actitud i la participació  de cada 
alumne/a i el seu grau de comprensió i expressió oral, lectura comprensiva i 
escriptura en català..  
 
Aquests informes han de ser el més senzills i visuals possible per tal de que els 
alumnes puguin entendre el màxim de coses del seu contingut.  
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DIARI DE CLASSE 

Breu recopilació d'impressions, anècdotes, pensaments... que 
van sorgint a mesura que el curs avança. 

Quants dies té un any ?   12/11/2012 

Avui m'ha sorprès que cap alumne de la classe sabés que un any té 365 dies.  
 
Quan els he explicat que era el  temps que trigava la 
Terra en donar una volta al Sol, la majoria han posat 
cara d'escepticisme, incredulitat ... 
 

Dol    16/11/2012 

Avui, durant la classe, li ha sonat el telèfon a un alumne. Quan li anava a demanar 
que sortís a parlar fora de classe, m'he adonat per la seva cara de tristesa i pels 
comentaris, en mandinga, dels companys/es, que passava alguna cosa important.  
 
S'acabava de morir a l'Àfrica una tieta seva als 58 anys. 

Dues dones i vuit fills   23/11/2012 

 Avui m'he assabentat que un alumne de la classe té 
dues dones i vuit fills al Senegal. Ha de mantenir-los, 
des d'aquí, treballant dos dies a la setmana fent de 
jardiner, netejant ... en una torre de Cabrils. 
 

 

 47 fills 14/12/2012 
 
Ahir a classe ens vam fer un tip de riure. Estem treballant el tema de la família i 
quan li vaig preguntar a un alumne - Quants fills tens ? em va contestar 47 !  
 
No podíem parar de riure. Es pensava que li preguntava l'edat ! 

No s'accepten dòlars    19/12/2012 

Avui un alumne m'ha volgut donar dos bitllets de 5 $ a 
compte de la quota de material de l'escola. Quan li he dit 
que no acceptàvem dòlars, s'ha quedat fotut.  
 
Ha quedat clar que vol pagar però que no té ni un € ! 
 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2012/11/november-12th-2012.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2012/11/dol.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2012/11/dues-dones-i-vuit-fills.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2012/12/47-fills.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2012/12/no-saccepten-dlars.html
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Cavalcada   07/01/2013 
 
El dia de la cavalcada de Reis vaig veure a un alumne de 
la classe  fent de patge a la carrossa del rei negre.  
 
Vaig cridar per saludar-lo però no em va sentir ! Anava tot 
cofoi, amb el seu plomall, escortant al rei Baltasar. 

 
                                                                                                                                                   Foto: Xènia Solà (Totmataró)  

Constipats    14/01/2013 

 
Ahir va començar a fer fred i avui la meitat dels alumnes han arribat a classe 
constipats.  
 
L'any passat va passar exactament el mateix! 

Això com s'obre?   31/01/2013 

Ahir, per primera vegada, els hi vaig donar un llibre a cadascú. Fins ara, a classe, 
només havíem treballat amb fulls.  

 
Es tractava d'un diccionari visual que volia utilitzar per repassar el 
vocabulari bàsic de temes treballats prèviament.  
 
Alguns alumnes no sabien ni com agafar-lo! Li donaven voltes o 
intentaven obrir-lo de costat o a l'inrevés ...  Al principi em va 
sorprendre, no m'havia passat pel cap que no haguessin tocat mai 
un llibre escrit en alfabet llatí !  

 
Segurament a nosaltres ens passaria el mateix la primera vegada que tinguéssim 
a les mans una publicació en àrab o xinès ! 

Peix   27/02/2013 

Avui quan les dones s'han assabentat que un company de classe treballava de 
pescador, s'han esperat totes al final de la classe per preguntar-li si venia peix.  
 
Quan els hi ha dit que no en venia, m'han explicat que abans anaven al port 
d'Arenys a comprar-ne però ara sembla ser que la policia no ho permet. Diuen 
que el peix és molt car !   

  

  
 
 
 
 

  
 

 
                                                                                                                          
                                                              
 
 
 
 

Foto: F. Iglesias - Port de Mataró 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/01/cavalcada.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/01/constipats.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/01/aix-com-sobre.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/02/peix.html
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/1403181_orig.jpg
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Llapis de colors   11/03/2013 

Avui hem acabat les tapes dels dossiers on arxivarem la feina que hem fet fins 
ara per poder portar-la a casa. 
 
A la portada dels dossiers hi havia un mandala que s'havia de pintar. Per a molts 
alumnes ha estat la primera vegada a la seva vida que utilitzaven llapis de colors.  
 
L'activitat els hi ha agradat molt i s'ho han passat d'allò més bé !   

 
 
 
 

 
 

Foto: Isa Álvarez 

Satisfacció compartida   20/03/2013 

Avui he arribat a casa cansat però molt content. És gratificant i engrescador 
comprovar l'important que és l'escola per a molts alumnes. 
 
Com que divendres s'acaba el segon trimestre, avui els hi he lliurat l'informe 
trimestral i hem fet una breu entrevista personal per valorar com anava el curs.  
 
Tots s'han mostrat molt contents de poder venir a l'escola i estan molt agraïts pel 
que han aprés des de que van començar les classes. Molts han passat de no 
saber escriure el seu nom a ser capaços  de llegir i escriure moltes 
paraules.  Satisfacció compartida ! 
 
Un alumne m'ha comentat que per a ell l'escola era molt important. Quan li he 
preguntat perquè, m'ha explicat l'anècdota següent: 
 
Fa poc va anar a Vic amb un amic a buscar 
feina i els va parar la policia. Li van demanar 
els papers i ell va contestar que no en tenia 
però que anava a una escola d'adults a 
aprendre català. Els mossos el van animar a 
continuar estudiant i el van deixar marxar.  
   
No se'n sabia avenir! Segons ell, l'escola 
l'havia salvat!   

                                                                                                                       
  Foto: El Punt Avui - 25/06/09 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/03/llapis-de-colors.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/03/satisfacci-compartida.html
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Eureka!   03/04/2013 

Molts alumnes subsaharians, quan realment entenen bé 

una explicació, fan un soroll d'afirmació peculiar amb la 

boca.  

 

Avui l'alumna, que té més dificultats per seguir el curs, l'ha 

fet per primera vegada. Eureka !   

 

Li costa moltíssim !! 

  Pictograma d'ARASAAC 

Classes d'àrab   12/04/2013 

  

Des de fa uns mesos, cada divendres assisteixo a les classes d'àrab que un pare 

de l'escola del meu fill imparteix voluntàriament.  

 

Haver d'aprendre un alfabet nou i una llengua totalment desconeguda, que 

només escolto una hora i mitja a la setmana, m'està ajudant molt a posar-me a la 

pell dels meus alumnes. 

 

Això de l'àrab és realment difícil ! 

SOS Ensenyament Públic   24/04/2013 

 

Avui, que és dimecres, portava posada la 

samarreta de SOS Ensenyament Públic de 

Qualitat. Estava fent classe i els alumnes m'han 

preguntat que volia dir SOS. Sembla que em 

comencen a fer cas quan els hi dic que intentin 

llegir tot el que vegin ! 

 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/04/eureka.html
http://catedu.es/arasaac/
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/04/classes-drab.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/04/sos-ensenyament-pblic.html
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Corprès   24/04/2013 

Ahir, quan sortia de l’escola, vaig veure dos nois 
que remenaven unes bosses que havia al terra 
al costat d’uns contenidors.  
 
Quan anava a entrar al cotxe per marxar cap a 
casa, un dels nois em va saludar amb la mà. En 
aquell moment, vaig adonar-me de que es 
tractava d’un alumne a qui havia estat fent 
classe feia uns minuts.  

Mireu quina néta més maca!   03/05/2013 

Durant la classe d'avui, una alumna ha sortit a fora perquè li ha sonat el telèfon. 

Quan ha tornat a entrar, portava un somriure d'orella a orella. Li acabaven d'enviar 

una foto de la seva néta que té un anyet i viu a Gàmbia. 

 

Foto: Ana Cañizal 

El Capgròs 07/05/2013 

Ahir vam anar a visitar una exposició sobre el litoral de Mataró al Centre de 

Formació Permanent Tres Roques de Cerdanyola. Un dels responsables de 

l'equipament ens va ensenyar les instal·lacions i ens va explicar les activitats que 

s'hi feien. 

 

Com que vam acabar la visita força aviat, vaig aprofitar per 

fer-los llegir tots els rètols i cartells, escrits en majúscules, 

que havia penjats a les parets: SORTIDA, AULA ...  

 

Quan els hi vaig ensenyar la portada del Capgròs, malgrat 

estar escrita en lletra d'impremta, de seguida van deduir què 

hi posava. Ho van saber pel disseny de la portada i perquè 

els seus fills sempre els hi llegeixen els anuncis de feina que 

s'hi publiquen.     

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/04/corprs.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/05/mireu-quina-nta-ms-maca.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/05/el-capgrs.html
http://www.mataro.cat/portal/ca/educacio/vida/tres_roques/
http://www.capgros.com/
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I les vocals? 15/05/2013 

Tinc un parell d'alumnes que, quan han d'escriure una paraula, acostumen a 

escriure només les consonants. Per exemple escriuen MNT en lloc de MENTA.  

 

He deduït que ho deuen fer perquè saben 

una mica d'àrab i en aquesta llengua no 

s'escriuen les vocals curtes !  

 

Només ho fan excepcionalment, per facilitar 
la lectura als nens o persones que estan 
aprenent a llegir, posant accents diacrítics, 
a sobre o sota de les consonants, per indicar 
com s'han de pronunciar. 
 
En àrab no existeix el so E i O !! Per això 
molts alumnes marroquins no diferencien 
la E de la I ni la O de la U. 

 
La Fira   2/05/2013 

Avui només ha vingut una dona a classe ! Fins ara, això no havia passat mai, 

sempre n'havien vingut  4 o 5 com a mínim. 

 

Quan li he preguntat a la que ha vingut on eren les seves companyes, m'ha 

comentat que estaven a la Fira. 

 

 

Avui és dimecres i les atraccions són a meitat de preu ! Anar-hi amb 3 o 4 fills, 
m'ha dit, surt caríssim !! 
 
Ella no hi ha anat perquè el seu fill ja és gran: té 21 anys ! 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/05/i-les-vocals.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/05/la-fira.html
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Aniversaris   6/06/2013 

Avui, quan estàvem fent un exercici d'omplir formularis 

amb les dades personals,  m'he quedat parat: cap 

alumne/a de la classe m'ha sabut dir de memòria el 

dia que va néixer!  

Només els dos alumnes més espavilats han estat 
capaços d'esbrinar-ho remenant entre els papers que 
duien a la cartera. 

Vestits virolats   11/06/2013 

Finalment ha arribat la calor! La roba d’abric, 

els jerseis, els anoracs...  han desaparegut i 

han sortit de l’armari els vestits i els mocadors 

virolats, que omplen la classe d’alegria.  

 

Ahir dues dones, que seuen de costat, 

portaven un  vestit i un mocador amb el mateix 

color i estampat: semblaven bessones!                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        

                    

                                                                                                                                                      Foto: F. Iglesias  

Sopar de final de curs   8/06/2013 

Divendres va ser el sopar de final de curs de l'escola. En principi, jo pensava 

que vindrien pocs alumnes de català inicial (pel preu, l'hora ...) però quan els hi 

vaig dir, pràcticament tots van mostrar molt d'interès per  assistir-hi. Alguns l'han 

pagat a terminis, d'altres han deixat diners a companys ... 

Finalment van venir 17 persones de les 19 que assisteixen regularment a classe: 
un 90 %.   
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  

 

Estic molt content ! Em sembla que, en els 11 anys que fa que treballo a 
Tarongers, mai havia tutoritzat cap grup que participés tan majoritàriament al 
sopar. 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/06/aniversaris.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/06/vestits-virolats.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/06/sopar-de-final-de-curs.html
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/4150866_orig.jpg
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/8357530_orig.jpg
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Comunicació no verbal   19/06/2013 

Aquest dilluns vaig fer l'entrevista personal de final de curs a un noi, molt tímid i 
callat, que pràcticament no parla català.  
 
Quan vam acabar de comentar com havia anat el curs, es va aixecar de la cadira, 
em va agafar per les espatlles i em va començar a fer petons. Com que no m'ho 
esperava, no vaig saber com reaccionar! 
 
Aquest matí he estat cercant el significat d'aquest gest per Internet i he descobert 
que es fa a persones dignes de confiança i com a mostra de proximitat i 
reconeixement. 
 
També he trobat una presentació molt interessant que parla sobre la 
comunicació no verbal dels marroquins. Si us interessa, la podeu trobar a 
l’adreça següent: 

http://www.slideshare.net/cabreramedina/lenguaje-no-oral-marroqui-9979962 

 

 

 

 

 

 

Danone   01/10/2013 

Avui m'he acabat de convèncer de que no és mala idea 

utilitzar noms de marques conegudes per llegir amb els 

alumnes de català que s'estan alfabetitzant. 

 

Quan els hi he projectat a la PDI una imatge d'un iogurt i 

els hi he preguntat què era, tothom m'ha contestat que es 

tractava d'un Danone.  

 

Jo volia fer-los adonar de que començava amb i, estem 

treballant els sons vocàlics, però m'ha sortit el tret per la 

culata. 

 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/06/comunicaci-no-verbal.html
http://www.slideshare.net/cabreramedina/lenguaje-no-oral-marroqui-9979962
http://www.slideshare.net/cabreramedina/lenguaje-no-oral-marroqui-9979962
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Àfrica   10/10/2013   

Quan treballem amb persones gens o poc escolaritzades, no podem donar mai 

res per suposat. 

 

Malgrat que tots els/les alumnes del grup són d'origen africà, 

només un ha estat capaç de reconèixer un mapa d'Àfrica. 

 

Por molt que intento posar-me a la seva pell, a vegades 

m’és impossible aconseguir-ho! 

 

Caldrà seguir aprofundint l'empatia en les dues direccions.  

Henna   18/10/2013  

Abans d'ahir va ser la Festa del Xai i ahir dues dones d'origen gambià van venir a 
classe amb les mans i els peus tots decorats amb henna. 
 
No me'n vaig poder estar i els hi vaig demanar si els hi podia fer una foto.  

 

              

Fotos:  F. Iglesias 

Pissarra Digital (PDI)   08/11/2013  

Aquest curs hem començat a utilitzar la PDI per fer exercicis de repàs dels sons 

que anem treballant a classe.   

 

Al començament els hi va costar una mica sortir a la pissarra davant de tothom 

però, una vegada superada la por escènica inicial, ara s'ho passen d'allò més bé! 

 

Sobretot els hi fan molta gràcia els sorollets que fa l'ordinador quan s'equivoquen 

o fan bé els exercicis que els hi vaig preparant amb el Lim. 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/10/frica.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/10/henna.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/11/pissarra-digital-pdi.html
http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/m/m.html
http://www.educalim.com/cinicio.htm
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/5179436_orig.jpg
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/1379740_orig.jpg
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És tracta d'un recurs fantàstic que els hi encanta i que esperen cada dia amb 
il·lusió. 

El llapis més petit del món   13/11/2013  

 

Això si que és aprofitar el llapis al màxim!  
 
Segur que si el veiessin els jutges dels 
rècords Guinness, li concedirien el rècord 
mundial!  

 

  

Nom o cognom?   19/11/2013 

Sempre m'ha sigut més fàcil recordar 
la fisonomia que el nom dels meus 
alumnes. Des de que treballo amb 
persones d'origen estranger la cosa 
encara  s'ha complicat més. 
 
Em fa vergonya reconèixer-ho, però ahir 
vaig adonar-me que portava dos mesos 
anomenant a una alumna pel cognom en 
comptes de fer-ho pel nom.  
 
Imperdonable! Conèixer i pronunciar el 
més correctament possible el nom dels 
alumnes és una de les primeres mostres 
d'acolliment i complicitat quan arriben a 
l'escola.   

 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/11/rcord-guinness.html
http://www.guinnessworldrecords.es/
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/11/nom-o-cognom.html
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/2174431_orig.jpg
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/8239169_orig.jpg?278
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Aprenent de mim   09/12/2013 

Sovint, quan parlem amb persones que no ens entenen, acostumem a pujar el 

to de veu com si cridar servís d'alguna cosa. 

 

El que sí que m'he adonat que ajuda a la comprensió oral és acompanyar la 

paraula amb l'expressió i el gest.  

 

Cada vegada, a les classes de català, acostumo a fer més ganyotes i a gesticular 

més. Sense ser-ne massa conscient, estic potenciant la comunicació no 

verbal ! 

 

Joan Amades “El gest a Catalunya” (1957) 

Alumnes conscienciats   21/01/2014 

Ahir al vespre una alumna va trucar a l'escola per avisar de que no  vindria  

a classe.  

Motiu: havia d'anar a la concentració en defensa de la sanitat pública. 

 

Quins alumnes més conscienciats que tenim! 

 

 

Foto: www.324.cat 

 

 

 

http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/12/aprenent-de-mim.html
http://catalainicial.weebly.com/1/post/2013/12/aprenent-de-mim.html
http://catalainicial.weebly.com/uploads/1/4/1/8/14184744/2554232_orig.jpg
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ALTRES MATERIALS PER ALFABETITZAR EN CATALÀ 
 
En aquest apartat hi trobareu ressenyats altres materials d’alfabetització en 
català que es poden trobar i descarregar des d’Internet. 
 
Aquest materials poden servir tant per complementar, ampliar, reforçar... el 
coneixement de la llengua catalana com el treball específic d’alfabetització.    

 
Català Inicial amb PDI 
 
http://pdi.weebly.com 
 

 
 
Autoria: Francesc Iglesias - Escola d'Adults Els Tarongers  
 

http://pdi.weebly.com/
http://pdi.weebly.com/
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Codis per als centres de conversa 
 
http://www.xtec.cat/~figlesi2/fotos/mataro/cercles.htm 
 

Material gràfic complementari adreçat als alumnes que s'inicien en el 
coneixement de la LLENGUA CATALANA per mitjà de la GUIA PER ALS 
CERCLES DE CONVERSA editada pel Pla Local de Formació d'Adults de 
Salt.  

 

 
Autoria: Materials ad@ptats per l'Escola d'Adults de Can Marfà i l'Escola 
d'Adults Els Tarongers de Mataró. 
 

Material per a l'alfabetització en català 
 
https://sites.google.com/site/catinicial 

Aquest material, està pensat per persones no alfabetitzades en cap llengua i 
que estiguin aprenent català. Sorgeix de la necessitat de realitzar un treball 
sistemàtic de les diferents grafies i tractar de solucionar, de mica en mica,  les  
mancances i deficiències, que presenta l'alumnat que ha anat aprenent de forma 
autodidacta. 

 

 

http://www.xtec.cat/~figlesi2/mataro.htm
https://sites.google.com/site/catinicial/
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Autoria: Lluïsa Carretero - Escola d'Adults Els Tarongers 
 

El català una llengua per a la igualtat: un mètode 
d'alfabetització en català 
 
http://cfagirona.albertjohe.com/?page_id=797 

 

 
 

http://cfagirona.albertjohe.com/?page_id=797
http://cfagirona.albertjohe.com/?page_id=797
http://cfagirona.albertjohe.com/?page_id=797
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L'Escola d'Adults de Girona, en els seus 35 anys d'història, ha volgut reflexionar 
sobre educació, analitzar-la, renovar-se i trobar recursos per adaptar el material  
d'aprenentatge a les necessitats dels destinataris provinents d'una nova allau 
migratòria. 

L'escola s'ha vist en la necessitat de disposar d'uns materials diferents per poder 
oferir l'aprenentatge del català oral i escrit com a primera llengua de contacte amb 
la cultura lletrada o escrita. Es dota, com la gran majoria d'escoles orientades a  
l'educació de persones joves i adultes, d'elements  provinents de la ideologia 
freiriana, tot i que amb canvis substancials. 

Autoria: Escola d'Adults de Girona i Agnès Vila 
 
Lletres per a tothom 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf 
 
La Direcció General per a la Immigració, l'Obra Social "la Caixa" i la Federació 
d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) promouen 
"Lletres per a tothom": un programa d'abast nacional que té per màxim objectiu 
promoure l'alfabetització en català de persones adultes d'origen estranger. 
 
La iniciativa respon a la mesura 34 del Pacte Nacional per a la Immigració, quan 
aposta per emprendre un programa per a l'alfabetització de les persones 
immigrades residents a Catalunya i que manifesten dificultats d'expressió escrita i 
comprensió lectora. 

 

Autoria: La Direcció General per a la Immigració, l'Obra Social "la Caixa" i la 
Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes 
(FACEPA). 

Al Llapis de Memòria  amb Materials Multimèdia (D) hi trobareu una carpeta amb tots 
els accessos directes a les pàgines citades anteriorment. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=5ace1594536ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ace1594536ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf

