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PRESENTACIÓ
Català inicial + alfabetització és una experiència d’alfabetització d’adults en
català adreçada a persones nouvingudes que volen aprendre català alhora
que aprenen a llegir i a escriure.
El procés d’alfabetització és indissociable del coneixement de la llengua: són com
dues cares d’una mateixa moneda que es retroalimenten mútuament.
La idea d’elaborar un material d’alfabetització propi va ser fruit de la necessitat.
Quan a l’escola vam començar a alfabetitzar en català, la majoria de mètodes
existents estaven pensants per a nens i nenes o, els que s’adreçaven a
persones adultes, eren extremadament sil·làbics
Aquesta experiència es va començar a portar a terme el curs 2012/2013 als grups
d'Etapa Instrumental 1 del CFA Els Tarongers, ubicat al barri de Cerdanyola
de Mataró.
És tracta d’un dels barris més grans de la ciutat que va sorgir i créixer fruit de
l’arribada d'immigrants durant els anys 50, 60 i 70 del segle XX.
Actualment Cerdanyola té més de trenta mil habitants i acull a molts
immigrants, arribats durant la segona onada migratòria, en la seva majoria
extracomunitaris (Marroc, Senegal, Xina, Gàmbia, Mali...)
Català inicial + alfabetització és un mètode d'alfabetització mixt, que combina
el treball sintètic (fonètic i sil·làbic) amb el treball analític (de paraules) en un
context comunicatiu.
Els mètodes analítics són molt adequats per a infants però poc adients per a
persones adultes amb un ritme d’aprenentatge més lent, un escàs coneixement
de la llengua catalana, poques hores de classe...
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.
Pel que fa a l’alfabetització, primer es treballen conjuntament les síl·labes
directes (sa, se, si, so, su) i les inverses (as, es, is, os, us) i posteriorment
les síl·labes travades.
Les síl·labes directes i inverses es van introduint 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:
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Lletres Verdes

Vocals - M - [T + H] - [L + S + SS]

Lletres Grogues

P - D - [C + Q + K] - N

Lletres Taronges

F - [R + RR] - [B + V] - LL - NY

Lletres Vermelles

X - G - J - Z - Ç - W - L·L

1r curs

2n curs
TRA - DRA - PRA - PLA - BRA - BLA
Síl·labes travades

FRA - FLA - CRA - CLA - GRA - GLA

El treball de totes les síl·labes és reparteix en dos cursos: un primer nivell, que
anomenem Etapa Instrumental 1 B(aix), on es treballen les lletres verdes,
grogues i taronges i un segon nivell, que anomenem Etapa Instrumental 1 A(lt),
on es treballen les lletres vermelles i les síl·labes travades.
El material escrit està pensar per treballar amb tot el grup classe
simultàniament. Això no significa 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.
El material manipulable 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.
Pel que fa a les activitats en línia d’elaboració pròpia, a data d’avui, hi ha fetes
les lletres verdes en posició directa (consonant+vocal).
Segons el Projecte Educatiu de Centre del CFA Els Tarongers, un dels aspectes
que es consideren claus per a l’escola és poder disposar de materials didàctics
pensats per a persones adults i adients pels diferents nivells i ensenyaments que
s’imparteixen en els centres de formació d’adults.
El PEC també parla de que Internet pot ser un bon mitjà per a donar a conèixer i
compartir experiències i recursos didàctics amb docents d’altres escoles d’adults.
Es per això que tot el material del curs (dossiers, gravacions, fotos, vídeos...)
estan penjats a la xarxa.
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Les adreces d’internet on es pot trobar tota la documentació són:
Web de l’experiència:
http://catalainicial.weebly.com
Exercicis multimèdia en línia d’elaboració pròpia:
http://alfabetitzaciocatala.weebly.com
Dossiers escrits i altres materials del curs:
http://www.slideshare.net/quicoiglesias/documents
Codis dels Cercles de Conversa
http://www.xtec.cat/~figlesi2/fotos/mataro/cercles.htm
Fotos de Mataró relacionades amb els temes dels Cercles de Conversa
http://www.xtec.cat/~figlesi2/mataro.htm
Notebooks per projectar amb una PDI:
http://pdi.weebly.com
Curs Català a Internet del Moodle de l’escola (es pot entrar com a visitant) amb
una recopilació de materials per treballar els temes de català
http://agora.xtec.cat/cfa-elstarongers/moodle/course/index.php?categoryid=101

Recull de més de 100 activitats d’alfabetització que es poden trobar a Internet:
http://alfabetitzacioenlinia.weebly.com
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PERFIL DELS ALUMNES I DELS GRUPS
Es tracta de grups d'alumnes que pràcticament no coneixen la llengua
catalana o hi han tingut molt poc contacte.
A principi de curs, la majoria de persones desconeixen la mecànica de la
lectoescriptura i algunes encara no són capaces d'escriure el seu nom o agafar
correctament el llapis.
Els grups són mixtos. Els grups de matí concentren majoritàriament dones,
mentre que els homes són majoria a la franja de vespre.
Administrativament, segons el Departament d’Ensenyament, la ràtio màxima dels
grups és de 25 persones.
El nombre d'alumnes que assisteix diàriament a classe, després d'uns mesos,
oscil·la entre les 15 i 20 persones però no són sempre les mateixes.
La majoria d’alumnes són originaris de 4 països
africans: Senegal, Marroc, Gàmbia i Mali.
Els marroquins i senegalesos acostumen a ser
sempre els més nombrosos.

L'edat oscil·la entre els 25 i 55 anys, tot i que la franja d'edat més habitual és la
de 30/40 anys.
Per fer-se una idea més concreta del perfil dels alumnes també pot ser útil
consultar l’apartat Diari de classe, al final d’aquesta programació.

Curs 2012/2013
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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), inverses (as, es, is, os, us) i travades
(tra,tre,tri,tro,tru).

Curs 2013/2014
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CONTINGUTS
Pel que fa a l'aprenentatge del català, es segueix l'ordre temàtic de la guia per
als Cercles de Conversa editada pel Pla Local de Formació d'Adults de Salt.
TEMA 1 - ENS CONEIXEM
1. Bon dia!
2. Quants anys tens?
3. On vius?
4. D’on ets?
5. La família.
6. La descripció de les persones.
7. Les activitats diàries
8. Com estàs?
9. Dades personals.
TEMA 2 - ON SOM?
1. On és...?
2. Per anar a...?
3. L’ajuntament.
4. Els transports.
5. L’escola.
6. La casa.
7. Buscar pis.
8. Els veïns.
9. Els bancs.
10. Els aliments.
11. La compra d’aliments.
12. El bar.
13. La roba.
TEMA 3 - LA NOSTRA SALUT
1. El meu cos.
2. Em fa mal.
3. Demanem hora.
4. El metge de capçalera.
5. La visita.
6. Els medicaments.
7. Les anàlisis.
8. L’especialista.
9. L’hospital.
10. La farmàcia.
11. L’alimentació.
12. La planificació familiar.
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TEMA 4 - TREBALLEM
1. De què treballes?
2. Les eines.
3. A quina hora plegues?
4. El permís de treball.
5. Busquem feina.
6. El contracte.
7. Explicacions a la feina.
8. La Seguretat Social.
9. La baixa laboral.
10. L’atur.
A la Programació Català Inicial Ensenyament
Inicials – Acolliment Lingüístic, elaborada fa
uns anys per l’equip de Català i Etapa
Instrumental de l’escola, hi ha una recopilació
d’activitats i recursos per treballar oralment els
temes anteriors.
A Etapa Instrumental 1A també es tracten alguns temes de coneixement del
medi natural, social i cultural (Mataró, Catalunya i Espanya...). Aquests temes
de coneixement de l'entorn els hi interessen especialment perquè els
hi exigeixen per obtenir la nacionalitat.
Pel que fa a alfabetització, primer es treballen les les síl·labes directes (sa, se,
si, so, su) i inverses (as, es, is, os, us) de forma simultània i després les
síl·labes travades (tra, tre, tri, tro, tru...).
Les estructures comunicatives, el vocabulari, els aspectes gramaticals... que
s’introdueixen amb cada lletra s’expliquen amb detall a l’apartat Lletres, dígrafs i
síl·labes.
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METODOLOGIA i DISSENY DELS MATERIALS
A Etapa Instrumental 1B es comença amb la lectura i l'escriptura, amb lletra de
pal, de paraules formades per síl·labes directes i inverses.
Més endavant, a Etapa Instrumental 1A, s'introdueix la lletra d'impremta, la
script i la lligada en la lectura i escriptura de síl·labes travades i frases curtes.

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 l’apartat Altres
materials per alfabetitzar en català que trobareu al final d’aquesta
programació. Es tracta d’uns exercicis molt adequats per treballar de forma
sistemàtica l'associació so > grafia.

LLETRES (Fonts) UTILITZADES


Utilitzar preferentment les lletres majúscules quan escrivim a la pissarra,
en els materials impresos... La lletra de pal és més senzilla d'escriure
per a les persones no alfabetitzades i és la primera que reconeixen als
cartells, anuncis, diaris ...



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

AQUESTA LLETRA ÉS ARIAL

Les tres últimes fonts, que no acostumen a estar instal·lades a la majoria
d’ordinadors, es poden descarregar gratuïtament des de l’apartat Metodologia de
la pàgina web d’aquesta experiència.
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REQUADRAR EL SO QUE S'ESTÀ TREBALLANT


El sons que es treballen a cada dossier apareixen destacats amb un
requadre.

SUBRATLLAR ELS SONS TREBALLATS PRÈVIAMENT


Els sons que s'han treballat prèviament, i que per tant els alumnes haurien
de conèixer, s'escriuen subratllats. L'objectiu és que els alumnes llegeixin els
sons treballats i intentin deduir els que encara no coneixen.
Exemple: Mata...ó ?

SUBRATLLAR AMB UNA LÍNIA ONDULADA LES INVERSES

POSAR NÚMEROS AL FINAL DE LES FRASES


Posar numerets al final d'una paraula o d'una línia per facilitar que
l'alumne/a sàpiga en tot moment què estem llegint, quina paraula o
estructura estem treballant...

POSSIBLES RESPOSTES DE COLOR GRIS CLAR


Presentar possibles respostes a una pregunta de color gris clar.
Aquestes paraules poden servir d'exemple o model als alumnes a l'hora
de contestar a la pregunta.

SÍL·LABES TRAVADES


Amb les síl·labes travades s'introdueix la lletra d'impremta (Arial) com a
lletra de lectura. A tots els dossiers, la lletra de pal apareix de color
GRIS i la lletra d'impremta de color negre per destacar-la.



El so que s'està treballant a cada dossier apareix requadrat i els sons
que encara no s'han treballat apareixen subratllats amb una línia de
punts.
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Com a lletra d'escriptura s'utilitza la

UTILITZAR IMATGES I FRASES RECONEIXIBLES
Sempre que sigui possible, utilitzar imatges que els alumnes puguin reconèixer
fàcilment perquè formen part del seu imaginari personal i frases senzilles que
descriguin situacions quotidianes que es puguin donar a la seva vida.

La majoria d'imatges que apareixen en els diferents materials són obra de Sergio
Palao i es poden descarregar de forma gratuïta des del portal Arasaac sota
llicència Creative Commons

Altres il·lustracions són obra de Xevi Felip i s’han agafat de la Guia per als Cercles de
Conversa sota llicència Copy Left
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QUAN ESCRIVIM A LA PISSARRA
UTILITZAR GUIXOS O RETOLADORS DE COLORS


Utilitzar guixos de colors, quan escrivim a la pissarra normal, o
retoladors de colors, si utilitzem una PDI o una pissarra vileda, per
destacar el so que s'està treballant en aquell moment: MALI, MARROC ...

UNIR AMB UN ARC LES LLETRES INVERSES FINALS


Unir amb un arc les lletres (s, n, l, r, t ...) en posició inversa a final de
síl·laba amb el so que porten davant.



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

REPASSAR


A cada dossier es repassen els sons, vocabulari, estructures gramaticals...
els 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.
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GRADACIÓ DE LES LLETRES, DÍGRAFS I SÍL·LABES


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:

Lletres Verdes

Vocals - M - [T + H] - [L + S + SS]

Lletres Grogues

P - D - [C + Q + K] - N

Lletres Taronges

F - [R + RR] - [B + V] - LL - NY

Lletres Vermelles

X - G - J - Z - Ç - W - L·L

1r curs

2n curs
TRA - DRA - PRA - PLA - BRA - BLA
Síl·labes travades

FRA - FLA - CRA - CLA - GRA - GLA

CONTINGUTS TREBALLATS i MATERIALS DISPONIBLES
A l'apartat dedicat a cada lletra o dígraf hi ha:


Els sons (síl·labes) que s’hi treballen.



Les paraules de referència.



Les estructures comunicatives i el vocabulari que s’hi treballa.



Els aspectes gramaticals que s'hi tracten.



Els materials disponibles (dossiers escrits, exercicis multimèdia, Codis
dels Cercles de Conversa, Lectrons, Pinces d’entendre, Notebooks...)



Les paraules generadores.
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SÍL·LABES DIRECTES I INVERSES
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SÍL·LABES TRAVADES
 Es comença treballant les síl·labes travades que contenen la lletra R
i després les síl·labes que porten la lletra L.
 Els dos primers grups sil·làbics que es treballen són TRA... i DRA...
perquè no tenen equivalent amb L (TLA... i DLA...).
 Un altre motiu per començar per TRA/TRE/TRI/TRO/TRU és perquè l'inici
de l'estudi de les síl·labes travades coincideix amb l'inici del tema 4
dels Cercles de Conversa, TREballem.
 Es deixen per al final de curs els 4 grups sil·làbics més
difícils: CRA..., CLA...,GRA..., GLA... Aquestes síl·labes, quan porten
la E o la I seguida de R o la L, sonen diferent (car/cer/cir/cor/cur ...)
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LLETRES VERDES
LES VOCALS
PARAULES DE REFERÈNCIA
 Hola
 Adéu
 Noms dels alumnes
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


AEIOU
a partir dels noms dels alumnes

PARAULES GENERADORES
MATERIALS




Cartells amb els noms dels alumnes
Dossier en format paper (29 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules verdes amb dibuix autocorrectiu per darrera
Encerclar la lletra que falta
Emparellar dibuixos i noms de paraules verdes (memory)
Dibuixos de paraules verdes per formar o escriure paraules (incorpora els cops de veu)
Lletres vermelles per classificar paraules
Finestres de lectura

Codi 1 dels Cercles de Conversa > Salutacions
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/1T.jpg



Exercicis multimèdia
http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/vocals/vocals.html



Notebook > Ens Coneixem
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

ELS NÚMEROS
ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa



Els números de l’1 al 100
Quants anys tens?

Es repassa


Les vocals

ALFABETITZACIÓ


0123456789

MATERIALS



Dossier amb 9 fulls
Notebook > Quants anys tens?
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA M
PARAULES DE REFERÈNCIA




Mataró
Marroc
Mali





Mamadou
Mohamed
Fatima

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI

Es treballa



On vius?
Vocabulari > La ciutat: carrer, plaça, parc,
vorera, banc, semàfor, casa, pis, paperera,
fanal, font, bústia, ...

Es repassa



Com et dius? (signatura)
Els números

PARAULES GENERADORES

GRAMÀTICA



Els numerals ordinals:
primer, segon, tercer, quart...
Verb haver-hi > hi ha ...

ALFABETITZACIÓ


M >MA ME MI MO MU

MATERIALS



Dossier en format paper (22 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules verdes amb dibuix autocorrectiu per darrera
Encerclar la lletra que falta
Emparellar dibuixos i noms de paraules verdes (memory)
Dibuixos de paraules verdes per formar o escriure paraules (incorpora els cops de veu)
Targes amb totes les síl·labes verdes per escriure, classificar... paraules
Lletres vermelles per classificar paraules
Finestres de lectura

Codi 2 i 3 dels Cercles de Conversa > Mapes de Mataró i carrer, plaça...
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/2T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/3T.jpg



Exercicis multimèdia



http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/m/mamemimomu.html




Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/carrers/show
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/mapes/show

Notebook > On vius?
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html




Lectron > El Carrer
Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

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?
GRAMÀTICA
Es repassa


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

ALFABETITZACIÓ


T > TA TE TI TO TU



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

PARAULES GENERADORES
MATERIALS




Dossier en format paper (18 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules verdes amb dibuix autocorrectiu per darrera
Encerclar la lletra que falta
Emparellar dibuixos i noms de paraules verdes (memory)
- Dibuixos de paraules verdes per formar o escriure paraules (incorpora els cops de veu)
- Targes amb totes les síl·labes verdes per escriure, classificar... paraules
- Lletres vermelles per classificar paraules
- Finestres de lectura

Codi 3.1 i 4 dels Cercles de Conversa > L’Ajuntament i mapes del món
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/4T.jpg





http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/5T.jpg

Exercicis multimèdia
http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/t/tatetitotu.html

Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/carrers/show
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/mapes/show





Notebook > D’on ets?
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html

Pinces d’entendre

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1

20

CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LES LLETRES L i S
PARAULES DE REFERÈNCIA







Lola
Hola
Sal
Sol
Senegal
Sis

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > 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

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

PARAULES GENERADORES

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

MATERIALS




Dossier en format paper (39 fulls)
Material manipulable
-

Paraules generadores amb les 10 síl·labes que es treballen
Paraules verdes amb dibuix autocorrectiu per darrera
Encerclar la lletra que falta
Emparellar dibuixos i noms de paraules verdes (memory)
Memory família
Memory articles
- Dibuixos de paraules verdes per formar o escriure paraules (incorpora els cops de veu)
- Targes amb totes les síl·labes verdes per escriure, classificar... paraules
- Lletres vermelles per classificar paraules
- Finestres de lectura



Codi 5 dels Cercles de Conversa > La família
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/6T.jpg



Exercicis multimèdia
http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/l/lalelilolu.html
http://www.xtec.cat/~figlesi2/catasons/s/sasesisosu.html



Notebook > La família
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Notebook > L’apòstrof
http://pdi.weebly.com/ortografia-i-altres.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LLETRES GROGUES
LA LLETRA P
PARAULES DE REFERÈNCIA








Pa
Patata
Paleta

Peu
Pilota
Poma

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa



La descripció de les persones
Vocabulari > La 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

PARAULES GENERADORES

MATERIALS




Dossier en format paper (26 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules amb P amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb P (memory)
Finestres de lectura

Codi 6 dels Cercles de Conversa > Com és?
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/7T.jpg



Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/descripcions/show



Notebook > La descripció de les persones
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html

 Pinces d’entendre
 Lectron > Les parts del cos
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA D
PARAULES DE REFERÈNCIA
 Data
 Adéu
 Deu
 Dona
 Demà
 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 es diu?
Els dies de la setmana
Les parts del dia (matí, migdia, tarda, vespre i 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


PARAULES GENERADORES

D > DA DE DI DO DU

MATERIALS




Dossier en format paper (24 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules amb D amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb D (memory)
Finestres de lectura

Codi 7.1, 7.2, 7.3 dels Cercles de Conversa > Què fa?
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/8T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/9T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/10T.jpg



Notebook > Les activitats diàries



http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

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 verbs 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

PARAULES GENERADORES

ALFABETITZACIÓ



C - Q > CA QUE QUI CO CU
K > KA KE KI KO KU

MATERIALS




Dossier en format paper (20 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules amb C/Q/K amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb C/Q (memory)
Finestres de lectura

Codi 8.1 i 8.2 dels Cercles de Conversa > Com està? Què té?
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/11T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/12T.jpg



Notebook > Com estàs?



http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

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



PARAULES GENERADORES

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


Dossier en format paper (23 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 10 síl·labes que es treballen
- Paraules amb N amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb N (memory)
- Finestres de lectura



Notebook > Dades personals
http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LLETRES TARONGES
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/a, gran...
De què és ...? És de fusta, metall, plàstic, paper ...

Es repassa


Vocabulari > La classe: llapis, goma, maquineta, pissarra, llibre, carpeta,
taula, cadira, ...

GRAMÀTICA


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



Els adjectius: rodó/na, quadrat/da, rectangular, gran, mitjà/na, petit/a,
gruixut/da, estret/a, ample/a, verd/a, blau/va, vermell/a, groc/ga...

ALFABETITZACIÓ


PARAULES GENERADORES

F > FA, FE, FI, FO, FU

MATERIALS


Dossier en format paper (21 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb F amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb F (memory)
- Memory situacionals
- Finestres de lectura



Notebook > On és?
http://pdi.weebly.com/on-som.html



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA R
PARAULES DE REFERÈNCIA





Ràdio
Rosa
Marroc
Mataró





Euro
Cadira
Armari

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa
 Vocabulari > Els edificis públics: l'Ajuntament, el CAP, l'escola, el
mercat, la biblioteca, el parc, correus ...
 Per anar a .... ? Recte, a l'esquerra, a la dreta, tot recte, cap amunt, cap
avall...
 Vocabulari > Els transports: cotxe, moto, bicicleta, tren, metro, avió,
autobús, taxi, vaixell, estació, parada, andana, bitllet, targeta ...
 A quina hora obren/tanquen/arriba/surt? Quins dies obren? ...
GRAMÀTICA

PARAULES GENERADORES

Es repassa
 Les preposicions situacionals: sobre,
sota, dintre, fora, entre, a prop, lluny,
davant, darrera ...
ALFABETITZACIÓ


R > RA RE RI RO RU
RRA RRE RRI RRO RRU
AR ER IR OR UR

MATERIALS




Dossier en format paper (17 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 10 síl·labes que es treballen
Paraules amb R/RR amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb R directa (memory)
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb R suau o inversa (memory)
Finestres de lectura

Codi 9.1, 9.2 i 9.3 dels Cercles de Conversa > Estacions, Horaris i Els
mitjans de comunicació
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/13T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/14T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/15T.jpg



Notebooks > Per anar a, L’Ajuntament i Els Transports



http://pdi.weebly.com/ens-coneixem.html



Fotos de Mataró > Els Transports
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/transports/show



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA B i V
PARAULES DE REFERÈNCIA









Barcelona
Boca
Boubacar
Samba

València
Vaca
Vuit

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa




Vocabulari > L’educació: escola, institut, mestre/a, professor/a, alumne/a,
tutor/a, director/a, horari, calendari, notes, informe, deures, assignatures,
matemàtiques, pati, gimnàs, biblioteca ...
Verbs: ensenyar, aprendre, escriure, llegir, comptar, sumar, estudiar,
pintar...

Es repassa


PARAULES GENERADORES

Vocabulari > El material escolar:
goma, llapis, carpeta, paperera,
retolador, maquineta, llibre, grapadora,
llibreta, regle, bolígraf, calculadora,
tisores, pissarra, guix ...

ALFABETITZACIÓ
 B > BA BE BI BO BU
 V > VA VE VI VO VU
MATERIALS
 Dossier en format paper (12 fulls)
 Material manipulable


Paraules generadores amb les 10 síl·labes que es treballen
Paraules amb B/V amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb B/V (memory)
Finestres de lectura
Codi 10 i 11 dels Cercles de Conversa > Centres educatius i Què fan a

les escoles
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/16T.jpg



http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/17T.jpg

Notebook L’Escola
http://pdi.weebly.com/on-som.html



Fotos de Mataró > Centres Educatius
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/escoles/show





Lectron > Material Escolar
Màgia amb el vocabulari de l’escola
Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA LL
PARAULES DE REFERÈNCIA








Llapis
Lleida
Llet

Llavaneres
Lluna
Dilluns

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > La casa: casa, pis, veí/veïna, escala, finestra, balcó, paret,
sostre, terra, bany, dormitori, menjador, cuina, rebedor, llit, armari, olla,
paella, nevera, lavabo, mirall, coixí ...



Verbs: llogar, comprar, signar, netejar...

ALFABETITZACIÓ



PARAULES GENERADORES

LL > LLA LLE LLI LLO LLU
LL final (ull, coll, anell..)

MATERIALS


Dossier en format paper (12 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb LL amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb LL (memory)
- Finestres de lectura



Codi 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,12 i 13 dels Cercles de Conversa > El bany, La
Cuina, El menjador, L’habitació, Buscar pis i La convivència



http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/18T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/19T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/20T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/21T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/22T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/23T.jpg

Notebook > La casa, Buscar pis i Els veïns
http://pdi.weebly.com/on-som.html



Lectrons > La casa 1, La casa 2 (cuina), La casa 3 (dormitori i menjador) i la Casa 4 (bany)



Pinces d’entendre
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CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

LA LLETRA NY
PARAULES DE REFERÈNCIA




Catalunya
Espanya
Senyor/ra




Pinya/pinyons
Arenys

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa



Vocabulari > Les entitats bancàries: caixa, banc, oficina, llibreta, compte,
taló, caixer, diners, targeta, factura...
Vocabulari > El menjar: mercat, supermercat, parada, botiga, ampolla, paquet,
llauna, capsa, poma, pera, taronja, plàtan, meló, síndria, maduixes, cireres, raïm, pinya,
ametlles, panses, cebes, patates, mongetes, enciam, tomàquets, carbassó, pastanagues,
albergínies, llenties, cigrons, formatge, llet, mantega, oli, sucre, ous, pa, arròs, cafè,
pollastre, vedella, xai, porc, peix, conill ...





Vocabulari > La cuina: pelar, rentar, tallar, fregir, bullir,batre, colar,
remenar, servir ...
Vocabulari > El bar: barra, taula, caixa, cambrer/a, plat, got, tassa,
forquilla, cullera, ganivet, entrepà, cafè, tallat...
T'agrada el/la ...? No m'agrada gens, no m'agrada gaire, m'agrada molt!

ALFABETITZACIÓ


PARAULES GENERADORES

NY > NYA NYE NYI NYO NYU
NY final (any, juny, bany, lluny...)

MATERIALS




Dossier en format paper (19 fulls)
Material manipulable
-



Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
Paraules amb NY amb dibuix autocorrectiu per darrera
Emparellar dibuixos i noms de paraules amb NY (memory)
Finestres de lectura

Codi 14,15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16 i 17 dels Cercles de Conversa >
Bancs i caixes, Els establiments, Les fruites, Les verdures, Les carns, Altres aliments, Cuinar i El bar
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/24T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/25T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/26T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/27T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/28T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/29T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/30T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/31T.jpg



Fotos de Mataró > El mercat, El supermercat i Les botigues
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/mercats/show
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/supermercats/show
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/botigues/show



Notebook > Els aliments
http://pdi.weebly.com/on-som.html





Lectrons > Les botigues, Les fruites, Les verdures, Els menjars 1 i Els menjars 2
Pinces d’entendre
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LLETRES VERMELLES
LA LLETRA X
PARAULES DE REFERÈNCIA




Xai
Caixa
Taxi





Cotxe
Xina
Xocolata

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > La roba: vestit, pantalons, camisa, samarreta, jersei, abric,
sabates, botes, cinturó, pijama, calces, sostenidors, calçotets ...



Quin temps fa? Fa calor, fa fred, fa vent, fa bo, està núvol, plou, neva, hi
ha tempesta, hi ha boira...

Es repassa
 Les estacions de l'any: primavera, estiu, tardor i hivern.
 Els mesos: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre i desembre.

ALFABETITZACIÓ


PARAULES GENERADORES

X > XA XE XI XO XU

MATERIALS


Dossier en format paper (16 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb X amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb X (memory)
- Finestres de lectura



Codi 18.1, 18.2, 19.1 i 19.2 dels Cercles de Conversa > La roba, Els
complements, Les estacions i Quin temps fa?
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/32T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/33T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/34T.jpg

http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/35T.jpg



Lectron > La Roba



Pinces d’entendre
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LA LLETRA G i GU
PARAULES DE REFERÈNCIA








Gàmbia
Senegal
Gallina
Goma



Tarragona
Goma
Aigua

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > El cos: cap, cara, coll, nas, ull, boca, llavis, llengua, orella,
pit, espatlla, panxa, braç, mà, dit, ungla, cama, genoll, peu, esquena, cul,
aixella ...



Què li passa? Què et passa? Té mal de cap/esquena/panxa/queixal..., té
febre, té mocs, té picor, no puc dormir... Què té/tens? Tinc febre, estic
refredat, em fa mal el pit/cap...



Per a què serveix/en el/la/els/les ... (nas, boca, ulls, orelles, cap, mans,
cames...) ? Per ... (olorar, menjar, parlar, escoltar, pensar, agafar,
caminar...) Vocabulari relacionat: cec/cega, mut/da, sord/a i invàlid/da.

ALFABETITZACIÓ



PARAULES GENERADORES

G > GA GUE GUI GO GU

MATERIALS






Dossier en format paper (12 fulls)
Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb G amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb G (memory)
- Finestres de lectura
Codi 20 dels Cercles de Conversa > Què li passa?
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/36T.jpg



Notebook > El meu cos
http://pdi.weebly.com/la-nostra-salut.html





Lectron > El cos
Pinces d’entendre
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LA LLETRA J i GE / GI
PARAULES DE REFERÈNCIA








Jo
Joan
Jordi
Jardí, jardiner/a
Juny





Juliol
Germà/na
Girona
Tarogers

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > La sanitat: CAP, hospital, urgències, metge/ssa, pediatre/a,
targeta sanitària, visita, quiròfan, operació, cirurgià, malat/a...



Demanar hora al metge

ALFABETITZACIÓ



PARAULES GENERADORES

J > JA JE GE GI JO JU

MATERIALS






Dossier en format paper (11 fulls)
Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb J i GE/GI amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb J i GE/GI (memory)
- Finestres de lectura
Codi 21.1 i 21.2 dels Cercles de Conversa > Què li passa? i Anem al metge
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/37T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/38T.jpg



Notebook > El meu cos
http://pdi.weebly.com/la-nostra-salut.html



Fotos de Mataró > Centres Sanitaris
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/salut/show




Lectron > La nostra salut
Pinces d’entendre
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LA LLETRA Z
PARAULES DE REFERÈNCIA







Pizza
Onze/dotze/tretze/catotze/quinze/setze
Amazic
Zohra
Zoo
Pinzell

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > Els medicaments: xarop, pastilles, pomada, sobre, gotes,
inhalador, supositori, xeringa...



La recepta: com s'ha de prendre el medicament, per quina via, quina
quantitat, abans o després dels menjars, quantes vegades al dia, quants
dies...

Es repassa


PARAULES GENERADORES

Els números del 10 al 20

ALFABETITZACIÓ


Z > ZA ZE ZI ZO ZU

MATERIALS


Dossier en format paper (11 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb Z amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb Z (memory)
- Finestres de lectura



Codi 22 dels Cercles de Conversa > Els medicaments
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/39T.jpg



Lectron > La nostra salut



Pinces d’entendre
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LA LLETRA Ç i CE/CI
PARAULES DE REFERÈNCIA










Barça
Ceba
Cinc
Barcelona

València
Cançó
Cirera
Març

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari > La farmàcia: el iode, l'alcohol, l'esparadrap, el cotó fluix, les
tiretes...



Les proves i les anàlisis: la radiografia, l'anàlisi de sang, l'anàlisi d'orina,
l'anàlisi de femta...



Els accidents: s'ha donat un cop, s'ha fet un tall, s'ha cremat, ha caigut ...

ALFABETITZACIÓ


PARAULES GENERADORES

Ç/C > ÇA CE CI ÇO ÇU
Ç final (març, feliç, llaç..)

MATERIALS


Dossier en format paper (11 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb Ç i CE/CI amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb Ç i CE/CI (memory)
- Finestres de lectura



Codi 23, 24 i 25 dels Cercles de Conversa > Les proves, Els accident 1
i Els accidents 2
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/40T.jpg http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/41T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/42T.jpg



Lectron > La nostra salut



Pinces d’entendre
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L A LLETRA W
PARAULES DE REFERÈNCIA






Waterpolo
Web
Wi-fi
Wòlof
Kiwi

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es repassa


Vocabulari > Els aliments: oli, sucre, sal, pa, cereals, arròs, llegums,
pasta, peix, carn, ous, mantega, fruites, verdures, ...

ALFABETITZACIÓ


W> WA WE WI WO

PARAULES GENERADORES

MATERIALS


Dossier en format paper (8 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb W amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb W (memory)
- Finestres de lectura



Codi 26 dels Cercles de Conversa > Els aliments
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/43T.jpg



Pinces d’entendre
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L A LLETRA L·L
PARAULES DE REFERÈNCIA






Pel·lícula
Col·legi
Gil·laba
Al·là
Pupil·la

ALFABETITZACIÓ


L·L > L·LA L·LE L·LI L·LO L·LU

PARAULES GENERADORES

MATERIALS


Dossier en format paper (6 fulls)



Material manipulable
- Paraules generadores amb les 5 síl·labes que es treballen
- Paraules amb L·L amb dibuix autocorrectiu per darrera
- Emparellar dibuixos i noms de paraules amb L·L (memory)
- Finestres de lectura



Pinces d’entendre
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LES SÍL·LABES TRAVADES
SÍL·LABES TRA-TRE-TRI-TRO-TRU TAR-TER-TIR-TOR-TUR
PARAULES DE REFERÈNCIA


Tres



Lletra



Estrella



Tren

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa





De què treballes? Treballo de... Sóc...
Noms oficis: paleta, pagès, jardinera, perruquer, mestressa de casa,
cuiner, taxista, metgessa...
Ara no treballo, estic a l’atur
Què fa? Arregla cotxes, cuina, ven fruita...

GRAMÀTICA



Present del verb treballar (1ª, 2ª i 3ª persona del singular)
Masculí i femení de les diferents professions.

ALFABETITZACIÓ
S’introdueix la lletra d’impremta Arial en minúscules



TRA TRE TRI TRO TRU
TAR TER TIR TOR TUR

MATERIALS



Dossier amb 21 fulls
Material manipulable
Memory paraules TRA/TAR...




Lectrons > Paraules TRA/TAR... i Els oficis
Codi 28.1 i 28.2 dels Cercles de Conversa > Les professions
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/45T.jpg



http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/46T.jpg

Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/oficis/show



Notebook > De què treballes?
http://pdi.weebly.com/treballem.html
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SÍL·LABES DRA-DRE-DRI-DRO-DRU DAR-DER-DIR-DOR-DUR
PARAULES DE REFERÈNCIA


Pedra



Dormir



Síndria



Quadern



Divendres



Ordinador



Droga



Dírham



Dreta



Tardor

ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Les eines: martell, tornavís, clau anglesa, alicates, claus, agulla, pala,
tisores, carretó, escombra, galleda, pic, aixada, paleta...

ALFABETITZACIÓ


DRA DRE DRI DRO DRU



DAR DER DIR DOR DUR

MATERIALS



Dossier amb 20 fulls
Material manipulable
Memory paraules DRA/DAR...





Lectrons > Paraules amb DRA/DAR... i Les eines
Codi 29.1, 29.2 i 29.3 dels Cercles de Conversa > Les eines
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/47T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/48T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/49T.jpg



Notebook > Les eines
http://pdi.weebly.com/treballem.html
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SÍL·LABES PRA-PRE-PRI-PRO-PRU PAR-PER-PIR-POR-PUR
PARAULES DE REFERÈNCIA






Premià
Primavera
Prohibit
Professora
Préssec



Parlar
Persiana
Porta
Parc
Surpermercat






ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Quin horari fas? Treballo de .... a ...., Començo a les... i plego a les ...,
Faig torns, Faig horari intensiu, Faig horari partit, treballo de nits...



Quins dies treballes? Treballo de dilluns a divendres, Treballo els caps de
setmana...

GRAMÀTICA
Es repassa


Present del verb treballar (1ª, 2ª i 3ª persona del singular)

ALFABETITZACIÓ
S’introdueix la lletra script



com a lletra d’escriptura.

PRA PRE PRI PRO PRU
PAR PER PIR POR PUR

MATERIALS



Dossier amb 18 fulls
Material manipulable
Memory paraules PRA/PAR...



Lectron > Paraules amb PRA/PAR...
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SÍL·LABES PLA-PLE-PLI-PLO-PLU PAL-PEL-PIL-POL-PUL
PARAULES DE REFERÈNCIA




Plaça
Plàtan
multiplicar



Palmera
Pèl
Pulmó




ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


El permís de treball: el padró municipal, l’arrelament, el reagrupament
familiar, el permís de residència, el permís de residència i treball...



El dret a l’assistència sanitària i a l’escolarització.

ALFABETITZACIÓ


PLA PLE PLI PLO PLU



PAL PEL PIL POL PUL

Es repassa


Diferència entre la “I” i la “E” > mil/mel, vent/vint, nina/nena…

MATERIALS



Dossier amb 15 fulls
Material manipulable
Memory paraules PLA/PAL...




Lectron > Paraules amb PLA/PAL...
Codi 30 dels Cercles de Conversa > Els papers
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/50T.jpg



Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/papers/show
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SÍL·LABES BRA-BRE-BRI-BRO-BRU BAR-BER-BIR-BOR-BUR
PARAULES DE REFERÈNCIA





Braç
Abril
Fàbrica
Cabrera



Bar
Barcelona
Barba
Barça





ESTRUCTURES COMUNICATIVES I VOCABULARI
Es treballa


Vocabulari de Buscar feina: empreses de treball temporal, demanda de
treball, contracte de treball, nòmina, Seguretat Social, segellar atur,
sindicats...

Es repassa


Els mesos de l’any: gener, febrer, març, abril, maig...

ALFABETITZACIÓ


BRA BRE BRI BRO BRU



BAR BER BIR BOR BUR

MATERIALS


Dossier amb 14 fulls
Material manipulable
Memory paraules BRA/BAR...




Lectron > Paraules amb BRA/BAR...
Codis 31, 32 i 33 dels Cercles de Conversa > Buscar feina, el contracte
i la nòmina
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/51T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/52T.jpg
http://www.xtec.cat/~figlesi2/cercles/53T.jpg



Fotos de Mataró
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/atur/show
https://www.flickr.com/photos/quicoiglesias/tags/sindicats/show
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SÍL·LABES BLA-BLE-BLI-BLO-BLU BAL-BEL-BIL-BOL-BUL
PARAULES DE REFERÈNCIA


Blau



Balcó



Blanes



Bèlgica



Biblioteca



Mòbil



Bloc



Futbol

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
Es treballa


Catalunya: els límits, la població, la capital, les províncies, les comarques,
els rius...

VOCABULARI
Es repassa


Els colors: vermell, groc, verd, blau,
taronja, gris, blanc, negre..

ALFABETITZACIÓ


BLA BLE BLI BLO BLU



BAL BEL BIL BOL BUL

MATERIALS


Dossier amb 13 fulls
Material manipulable
Memory paraules BLA/BAL...





Lectron > Paraules amb BLA/BAL...
Lectron > Els colors
Notebook > Els colors
http://pdi.weebly.com/ortografia-i-altres.html

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1

44

CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ

Una experiència d’alfabetització d’adults en català

SÍL·LABES FRA-FRE-FRI-FRO-FRU FAR-FER-FIR-FOR-FUR
PARAULES DE REFERÈNCIA


França



Farmàcia



Francesc



Formatge



Fred



Forquilla



Fruita



Furgoneta

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
Es treballa


Catalunya: el relleu, el Parlament de Catalunya, el president de la
Generalitat, la bandera, l’himne i la Diada Nacional.

ALFABETITZACIÓ


FRA FRE FRI FRO FRU



FAR FER FIR FOR FUR

MATERIALS



Dossier amb 10 fulls
Material manipulable
Memory paraules FRA/FAR...



Lectron > Paraules amb FRA/FAR...
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SÍL·LABES FLA-FLE-FLI-FLO-FLU FAL-FEL-FIL-FOL-FUL
PARAULES DE REFERÈNCIA


Flam



Faldilla



Flauta



Rafel



Flor



Fil

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
Es treballa


Mataró: la població, l’alcalde, la bandera, la festa major, en Robafaves, el
primer tren de la península...

ALFABETITZACIÓ


FLA FLE FLI FLO FLU



FAL FEL FIL FOL FUL

MATERIALS



Dossier amb 9 fulls
Material manipulable
Memory paraules FLA/FAL...



Lectron < Paraules amb FLA/FAL...
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SÍL·LABES CRA-CRE-CRI-CRO-CRU CAR-CER-CIR-COR-CUR
PARAULES DE REFERÈNCIA


Crani



Carta



Cremallera



Carme



Cristina



Autocar



Croqueta



Cor



Curs

VOCABULARI
Es treballa


Els animals: gat, gos, gall, gallina, ànec, vaca, be, xai, cabra, conill, cavall,
porc, peix, ocell, ratolí...

ALFABETITZACIÓ


CRA CRE CRI CRO CRU



CAR CER CIR COR CUR

MATERIALS



Dossier amb 12 fulls
Material manipulable
Memory paraules CRA/CAR...



Lectron > Paraules amb CRA/CAR...



Lectron > Els animals
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SÍL·LABES CLA-CLE-CLI-CLO-CLU CAL-CEL-CIL-COL-CUL
PARAULES DE REFERÈNCIA


Clau



Calculadora



Classe



Cel



Teclat



Difícil



Xiclet



Col



Bicicleta



Cul

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
Es treballa


Espanya- Geografia Política: les Comunitats Autònomes, la capital, la
població, el Congrés de Diputats, el President del Govern, el Rei...

ALFABETITZACIÓ


CLA CLE CLI CLO CLU



CAL CEL CIL COL CUL

MATERIALS



Dossier amb 10 fulls
Material manipulable
Memory paraules CLA/CAL...



Lectron > Paraules ambCLA/CAL...
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SÍL·LABES GRA-GRE-GRI-GRO-GRU GAR-GER-GIR-GOR-GUR
PARAULES DE REFERÈNCIA


Gràcies



Jugar



Granollers



Germà



Bolígraf



Estranger



Tigre



Tarongers



Groc



Llegir



Grua



Iogurt

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
Es treballa


Espanya – Geografia Física: les muntanyes, els rius, els mars...

ALFABETITZACIÓ


GRA GRE GRI GRO GRU



GAR GER GIR GOR GUR

MATERIALS



Dossier amb 11 fulls
Material manipulable
Memory paraules GRA/GAR...



Lectron > Paraules amb GRA/GAR...
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SÍL·LABES GLA-GLE-GLI-GLO-GLU GAL-GEL-GIL-GOL-GUL
PARAULES DE REFERÈNCIA


Ungla



Senegal



Anglaterra



Galta



Triangle



Gol



Globus



Cargol



Glòria

GRAMÀTICA


Els adjectius: alt/a, baix/a, gras/sa, prim/a, gran, petit/a, nou/va, vell/a,
calent/a, fred/a, jove, vell/a...

ALFABETITZACIÓ


GLA GLE GLI GLO GLU



GAL GEL GIL GOL GUL

MATERIALS



Dossier amb 11 fulls
Material manipulable
Memory paraules GLA/GAL...



Lectron > Paraules amb GLA/GAL...
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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 de 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

ACABAR FEINES PENDENTS
Com que l'assistència a classe d'alguns alumnes és força irregular i hi ha ritmes
de treball i d'aprenentatge molt diferents, l'inici de cada sessió és un bon
moment per fer o acabar feines pendents.

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.

TROBAR EL CARTELL AMB EL 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.
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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 ? ...

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 aquell 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 ...

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?
...
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MATERIALS MANIPULABLES
A diferència del material escrit, aquest material no està
pensat per 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, seguint
la mateixa classificació per colors del material escrit, i
permeten treballar les dificultats específiques amb que
cada alumne/a es va trobant al llarg del seu procés
d'alfabetització.
Es recomana imprimir-los cara i cara en cartolina i plastificar-los.

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.
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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 ...

Exemples de targes per davant

Exemples de targes per darrera

MEMORYS
Memory de paraules i imatges. Es posen les targes sobre la taula i es barregen.
El joc consisteix a emparellar cada paraula amb el seu dibuix.
S'hi pot jugar en parella o en grups reduïts d'un màxim de 3 o 4 persones.

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


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 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, impreses sobre paper acetat, també es poden utilitzar
per assenyalar lletres o sons en diaris, revistes, cartells, tríptics, mapes...
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CLASSIFICAR PARAULES
Classificar paraules segons tinguin o no tinguin un so determinat.

Les targes amb les lletres de color vermell 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 variant del mateix exercici consisteix en composar paraules que tinguin les
síl·labes que els hi han tocat, utilitzant les targes de sons.
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).
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A més a més dels memorys per treballar els diferents
sons sil·làbics n’hi ha d’altres pensats per treballar
vocabulari o algun aspectes gramaticals com els
parentius, els articles...

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.

GRAVACIONS D'ÀUDIO
Una activitat molt interessant és fer gravacions d'àudio o vídeo dels alumnes
practicant 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!
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Alguns exemples de gravacions d’àudio:

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 ...

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...

Cançó o poema de Nadal
També es poder fer gravacions, individuals o de tot el grup, de la cançó o del
vers que tradicionalment es recita durant la festa de Nadal que es celebra cada
any a l’escola.
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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 S a t h i o
B i n t a ..
- M'ho pots lletrejar si us plau?
- Sí, essa - a - te - hac- i - o
be - i - ena - te - a

...
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PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)
Al començament els hi costa una mica sortir a la pissarra digital a fer els
exercicis però, una vegada superada la por escènica inicial, 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. http://alfabetitzaciocatala.weebly.com

Projecció d’exercicis en format paper
Projectar els fulls que es treballen a classe o fer exercicis semblants, als dels
dossiers individuals, de forma col·lectiva a la PDI.
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
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LECTRON
Lectron Catalunya, és un joc didàctic fabricat per la casa Diset, que consisteix a
relacionar paraules amb el seu dibuix. Quan les connectem, per mitjà d'un
circuït elèctric, s'encén una bombeta per indicar-nos que ho hem fet
correctament.

Algunes de les cartolines d'aquest joc van molt bé per treballar el vocabulari
bàsic (menjars, números ... ) però d'altres són massa difícils pels alumnes amb
poc coneixement de la llengua catalana.
Per això hem creat cartolines personalitzades i adaptades a les necessitats dels
alumnes. Bàsicament n'hem dissenyat de dos tipus: les que treballen
vocabulari (els colors, els oficis, les botigues, les eines...) i les que treballen
sons concrets (tra,tre,tri,tro,tru...)
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LECTURES
Costa molt trobar llibres, publicats per editorials, que puguin ser llegits pels
alumnes d'Etapa Instrumental 1. Un dels pocs que s'adequa al seu grau de
competència lectora és Imaginari - Diccionari en imatges de l'editorial Cruïlla.
Aquest llibre, amb faristol incorporat, substitueix Imatges: Diccionari Visual, de
la mateixa editorial que actualment està descatalogat.

Imaginari - Diccionari en imatges

Imatges: Diccionari Visual

Un altre llibre adequat pel nivell d'aquest grup és Bulbul Diccionari Dibuixat Català Àrab de l'editorial Prensa
Universitaria.
Aquest diccionari visual, en blanc i negre, incorpora la
transcripció de les paraules en català i àrab estàndard i
àrab marroquí.

També es pot utilitzar el llibre 1000 PARAULES - El
meu primer diccionari visual de l'editorial La
Galera.
Es tracta d'un diccionari visual amb les paraules
bàsiques classificades per àmbits (la cuina, l'escola,
el carrer...)
Escrit en lletra lligada.
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LIBREtS
Com a conseqüència de la inexistència de libres de lectura adequats per a Etapa
Instrumental 1 van a néixer els LLIBREtS, dossiers amb lectures de paraules o
frases senzilles adequades al nivell dels alumnes que fa poc que han començat
el seu procés d'alfabetització. En la majoria dels casos es tracta de diccionaris
visuals o vocabularis il·lustrats classificats per temes.
La majoria de LLIBREtS s’han elaborat amb recursos procedents d'Internet
(cartells, làmines, captures de pantalla...) que s'han agrupat per formar petits
llibres de lectura.
Poden ser utilitzats al començament o al final de les classes per tal que els
alumnes, que ja han acabat totes les feines, repassin i/o ampliïn el vocabulari
bàsic català.
Aquestes estones de lectura, que els alumnes més avançats poden fer de forma
autònoma, permeten que el/la mestre/a pugui dedicar més temps als alumnes
amb un ritme d'aprenentatge més lent i que requereixen més atenció.
A la portada de cadascun dels LLIBREts s'especifica el tipus de síl·labes que hi
apareixen (directes, inverses i travades) i el tipus de lletra utilitzada
(majúscula, script i/o lligada).
En alguns casos el vocabulari treballat, a més a més de en català, també apareix
escrit en castellà, àrab o amazic.
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PINCES D’ENTENDRE
Es tracta de fitxes de lectura amb autocorrecció. A cada full hi ha 8 dibuixos
amb 4 paraules al costat. Els alumnes han de marcar amb una pinça d’estendre
roba la paraula que correspon a cada dibuix.
Una vegada s’han posat les 8 pinces, si es dona la volta a la fitxa, es pot
comprovar si s’ha fet bé. Si les pinces estan a les caselles verdes significa que
l’exercici s’ha fet correctament.
Les 59 fitxes segueixen el mateix ordre i classificació per colors que els
materials escrits. Les imatges utilitzades també són les mateixes.
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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...
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PATRÓ DE POSSIBLES ACTIVITATS A FER DURANT UNA SESSIÓ
1
2
3

4
5

Acabar feines pendents del dia anterior o començar-les si no han vingut.

Activitats de repàs del treballat els dies anteriors.

Llegir LLIBREtS enquadernats o llibres d’editorial (Diccionari visual, Diccionari en
imatges, Bulbul...)
Fer activitats d’acollida i/o
Treballar la data (números, dies setmana,
escalfament: treballar cartellet del
mesos, estacions ...
nom...
Treballar la síl·laba d’alfabetització que
toqui: escriure exemples a la pissarra...

Projectar dibuixos amb la PDI (Com es
diu, de quin color és, per a què serveix...?

Llegir fulletons de publicitat de botigues, supers...
Bombardeig de preguntes ...

El protagonista o la
paraula del dia...

Pensar i escriure, entre tots,
paraules que tinguin el so
treballat...

Treballar el
vocabulari que
contingui el so
treballat...

Exercicis del dossier (lectura, escriptura, relacionar, classificar, emparellar...)

6

Treball oral del tema de català que
toqui (els colors, la família, l’escola...)

7

Exercicis en línia amb projector, PC’s o
PDI

Activitats recollides al Curs obert El
Català a Internet del Moodle escola

Fer petites
representacions
Lectures de diàlegs.
(Presentació
(comprador/venedor,
personal, demanar
metge/pacient...)
esmorzar en un
bar..)
Pàgina web amb d’activitats de repàs
d’alfabetització

http://agora.xtec.cat/cfa-elstarongers/moodle

http://alfabetitzaciocatala.weebly.com

Activitats amb la Tauleta tàctil
(Comunicador Personal Adaptable...)

Fer activitats amb el Lectron

Gravar o filmar alumnes

8

Activitats amb materials manipulables
per parelles o petits grupets (Memorys
d’emparellar paraules amb imatges...)

9

Activitats fora de l’aula (Passejades pel barri, visites, festes i celebracions conjuntes de tota l’escola...)

Activitats amb les
Pinces d’entendre
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TEMPORALITZACIÓ
Aquest mètode d'alfabetització i d'aprenentatge del català s’està portant a terme
en diferents grups 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 oficialment té una dedicació horària de
8 hores setmanals, una durada anual i un calendari escolar similar al de
primària o secundària. En el nostre cas, després d’un informe favorable
d’Inspecció Educativa i de la Coordinadora Territorial de Formació d’Adults del
Maresme Vallès Oriental, impartim 7 hores setmanals de classe repartides en 4
sessions de 1 hora i 45 minuts.
Cal tenir en compte però que les 245 hores lectives no es dediquen
íntegrament a treballar l'àrea de llengua. Dediquem una sessió, de 1 hora 45
minuts, al treball de les matemàtiques. L’àrea de les ciències socials i naturals es
treballa de forma integrada amb la llengua.
El temps dedicat a treballar les diferents síl·labes pot variar una mica segons
la dificultat de les lletres treballades però, simplificant, podria repartir-se de la
manera següent:
ETAPA INSTRUMENTAL 1B


1r trimestre > Lletres Verdes



2n trimestre > Lletres grogues



3r trimestre > Lletres taronges

ETAPA INSTRUMENTAL 1A


1r trimestre > Lletres vermelles



2n trimestre > Primeres síl·labes Travades (fins a bla/bal)



3r trimestre > Resta de síl·labes Travades

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1

68

CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ Una experiència d’alfabetització d’adults en català
A les últimes lletres se'ls hi pot dedicar menys temps en favor de les primeres
que normalment costen més d'assimilar perquè els alumnes encara no han
interioritzat el mecanisme de la lectoescriptura.
Aquesta temporalització és molt teòrica però pot ser útil a l'hora de fer una
planificació global de cada 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, excepcionalment, alguns trimestres puguem avançar temari.
Caldrà doncs adaptar-se sempre a les necessitats i ritme de cada persona i
grup.
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AVALUACIÓ I PROMOCIÓ ENTRE NIVELLS
L'avaluació és contínua i es fa bàsicament mitjançant l'observació i la 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.
A final de cada trimestre, durant una entrevista personal, es lliura i comenta un
informe escrit on es valora l'assistència, la puntualitat, l’actitud i la participació de
cada alumne/a i el seu nivell de comprensió, expressió, lectura i escriptura en
català... Aquest informe el redacta el/la tutor/a seguint les indicacions de tots els
docents que entren al grup
Aquests informes han de tenir un redactat el més senzill possible per tal de que
els alumnes puguin entendre el màxim de coses del seu contingut.
A final de curs, a la reunió d’avaluació, els docents de cada grup valoren si cal
que els alumnes tornin a cursar el mateix nivell o poden promocionar al següent.
Per poder passar a Etapa Instrumental 1A els alumnes han de ser capaços de
llegir paraules i frases curtes amb síl·labes directes i inverses escrites amb
lletra de pal. També han de poder escriure paraules senzilles amb aquest tipus
de grafia.
Una eina que ens pot ajudar a determinar el nivell d’adquisició del codi escrit per
part dels alumnes és la realització de les proves Teberosky.
Per promocionar a Etapa Instrumental 2 els alumnes han de ser capaços de
llegir textos senzills on hi apareguin síl·labes directes, inverses i travades
escrites amb lletra d’impremta. També han de poder escriure frases curtes.
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DIARI DE CLASSE
Recopilació d'impressions, anècdotes, pensaments... dels primers anys en
que es va començar a aplicar aquesta experiència, els cursos 2012/2013 i
2013/2014. La seva lectura pot ser útil per entendre millor el perfil dels alumnes i
el tarannà del grup.

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 per 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 € !
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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
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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
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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 !

Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1

74

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

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.
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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 !
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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.
Programació de Comunicació d’Etapa Instrumental 1

77

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

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.
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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.
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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!

Foto: F. Iglesias

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.
Foto: F. Iglesias
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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
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Enhorabona 15/02/2014
Aquest dilluns una alumna, que està embarassada, em va venir
a trobar per dir-me que havia de deixar de venir a
l'escola perquè aviat seria mare per segona vegada.
Quan m'ho va fer saber, em vaig posar molt content per la bona
notícia però també una mica trist pel fet de que no pogués acabar
el curs.
Com que és una noia molt llesta, espero que el que ha aprés
durant aquests mesos li serveixi per acabar el seu el procés
d'alfabetització de forma autodidacta.

100 Km en bicicleta 18/02/2014
Avui un alumne ha arribat molt tard a classe. Quan li he preguntat el perquè,
m'ha contestat que havia anat a Terrassa a fer de jardiner.
M'ha explicat que hi ha havia anat en bicicleta. Ha fet 50 Km d'anada i 50 Km de
tornada!
Ha pedalant durant sis hores per poder treballar-ne cinc.
M'ha dit que demà s'aixecarà a les 4 de la matinada per tornar-hi!

11 Llengües 13/03/2014
Les persones que venim al grup d’Etapa Instrumental 1 de vespre estem
aprenent a escriure i a parlar en català. Si no ens coneixeu gaire, pot semblar
que la nostra competència lingüística és molt baixa però no és així: entre tots
parlem 11 idiomes !
Aprofitant aquesta riquesa i amb la voluntat de
donar-la a conèixer, la nostra aportació a
les Jornades Culturals d’enguany consisteix
en aquest vídeo on ens podeu veure
dient Tots som iguals en les onze llengües
que coneixem.
Esperem que us agradi!
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Tastets de cuina d’arreu del món 27/03/2014
Ahir l'escola es va omplir d'aromes i colors amb
motiu de la celebració dels 2ns Tastets de Cuina
d'arreu del món.
Un grup de quatre dones gambianes de la classe
van cuinar un Tieboudienne (arròs amb peix) i
un CHAKERY (Iogurt amb cuscús).
Dues dones marroquines van preparar MELAOUI (creps) i RGHAYEF (espècie
de pa que es menja per esmorzar o berenar per acompanyar el te).
Tot estava boníssim! Va ser una trobada molt maca on les cuineres van ser les
autèntiques protagonistes i es van fer un tip de repartir receptes i somriures.
Entre l'edició de la tarda i la del vespre, vam poder tastar prop d’un centenar de
plats tradicionals d'arreu del món.

Aprendre català i viure en castellà 27/03/2014
L'alumna més jove i espavilada que tinc m'ha dit avui que se n'havia d'anar a Olot
a cuidar una germana seva que estava malalta.
És una llàstima que hagi de deixar el curs però,
mirant la part positiva, segur que li anirà bé viure
una temporada en una ciutat on es parla molt més
en català que al barri de Cerdanyola de Mataró.
Una de les grans dificultats amb que es troben els
nostres alumnes és haver d'aprendre català en
un barri on, majoritàriament, es viu en castellà.
Dues dones passejant pel centre d'Olot
Foto: ACN aragirona.cat

Esperem tornar-te a veure molt aviat per l'escola!

Les figues a la plaça 15/05/2014
Ahir al final de la classe, estava projectant imatges a la pissarra digital de coses
que s'escriuen amb la lletra F: família, foto, telèfon, sofà, cafè...
Els alumnes havien de dir, en veu alta, com es deia cada cosa i escriure la
paraula corresponent a la seva carpeta. Aquesta activitat és com una mena de
dictat amb l'avantatge que també va molt bé per repassar vocabulari gràcies al
reforç visual de les imatges.
Vaig tenir la mala pensada de buscar la paraula figa a Google Imatges sense
tenir en compte la polisèmia d'aquesta paraula.
Si no voleu tenir sorpreses desagradables, aneu a buscar les figues a la plaça!!
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Premi Baldiri Reixach 1/06/2014
El treball Català Inicial + Alfabetització.
Una experiència d'alfabetització d'adults
en Català ha estat guardonat amb un Premi
Baldiri Reixac en la modalitat d'estudi,
recerca, assaig pedagògic o experiència
didàctica.
Aquest premi és un reconeixement a la
feina que es fa des de les escoles d'adults i
que sovint passa totalment desapercebuda o
no es valora com caldria.
També és un estímul per continuar treballant
amb l'entusiasme i energia que exigeix la
nostra professió!
Moltes gràcies a tots els que, aquest dies, m'heu fet arribar la vostra felicitació!
Gràcies de tot cor!

Els veritables protagonistes16/06/2014
Jo sempre dic que quan una cosa es pot celebrar, s'ha de celebrar! Amb
aquesta filosofia de vida ja us podeu imaginar que porto pràcticament un mes
celebrant el Baldiri Reixac amb familiars, amics, companys... i encara tinc una
llarga llista esperant el moment adequat per fer-ho.

Avui però ho he pogut celebrar amb els alumnes de la classe. Elles i ells són els
veritables protagonistes d'aquest premi. Se'l mereixen tant o més que jo!
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ALTRES MATERIALS D’ALFABETITZACIÓ 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 per fer un treball sistemàtic
d’alfabetització.

Material per a l'alfabetització en català
Autoria: Lluïsa Carretero - Escola d'Adults Els Tarongers
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 tracta
de solucionar, de mica en mica, les
mancances i deficiències, que acostuma a
presentar l'alumnat que ha anat aprenent a
llegir i escriure de forma autodidacta.

Lletres per a tothom
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).
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recurso
s_professionals/recursos_pedagogics/lletres-per-a-tothom/maletapedagogica
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.
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DIFUSIÓ DE L’EXPERIÈNCIA


El dia 25 d’octubre de 2014 es va fer una presentació de l’experiència a la
Jornada Premis Baldiri 2014 celebrada a l’Institut Joan Amigó de
l’Espluga de Francolí.



El dia 7 de novembre de 2014 es va presentar l’experiència a la VII
Jornada de Llengua i Migració celebrada al Consell Comarcal de l’Anoia
a Igualada.



El dia 4 de març de 2016 es va fer una presentació a la I Trobada
d’Educació de Persones Adults organitzada per l’ICE a la Universitat
Autònoma de Barcelona a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Ens consta que hi ha molts Centres de Formació d’Adults que utilitzen els
materials d’alfabetització de l’escola. El següent llistat correspon als centres,
entitats… que han contactat directament amb nosaltres demanant-nos
informació i/o material sobre l’experiència:
 CFA Alarona de Mataró

 Ajuntament de Santa Susanna

 Delegació de Nou Barris del CNL de Barcelona
 Escola Pardinyes de Lleida

 Escola de Castellbisbal
 CFA Gran Sol de Barcelona

 Equip LIC del Servei Educatiu del Gironès
 Centre Pere Parera de la Fundació Maresme de Mataró

 CFA Calonge de Calonge
 Aula de Llengua de Tàrrega

 Escola Municipal d’Adults “Natura” de Pineda
 APLEC – Associació per l’Ensenyament del Català (Perpinyà)

 Totes Plegades - Rocafonda de Mataró
 CFA Canovelles

 CFA Mollet del Vallès

La pàgina web del projecte Català Inicial + Alfabetització, cada setmana, té
uns 380 visitants únics amb un total d’unes 1.400 pàgines visitades.
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