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RESUM 
 
Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) està dedicat a aquell alumnat nouvingut de parla anglesa 

i de primer cicle d’educació primària, què de forma involuntària i imposada pels seus 

familiars, sigui quin sigui el motiu, sofreix un canvi radical en la seva vida, sense cap altra 

solució que no sigui l’adaptació. 

Per tant, aquest TFG, tracta d’explicar les característiques de l’alumnat nouvingut, els efectes 

que li provoca la migració i quins aspectes s’han de tenir en compte a un centre per a oferir 

una càlida acollida. 

Per tal de pal·liar els efectes de la migració i facilitar l’adaptació, aquest TFG conté un recurs 

didàctic que té en compte els sentiments i les vivències del qui el treballarà, per tal d’iniciar-

se en l’ús de la llengua catalana d’una forma agradable. 

 

Paraules clau: alumnat nouvingut, parla anglesa, català, recurs didàctic. 

 

 

 

ABSTRACT 

This Final Project is dedicated to newcomers who speak in English and who are in the first 

cycle of Primary Education. These children who experience a radical turn in their lives 

involuntarily and by imposition of their families, whatever the reason; only have a solution, 

the adaptation. 

So, this Final Project pretends to explain the newcomers’ features, the effects that provoke 

the migration in them and which aspects must be considered in a School to offer a warm 

welcome. 

To reduce the migration’s effects and to facilitate the adaptation, this Final Project contains 

a teaching resource, which consider the feelings and the experiences of the child who will 

work it with. In this way, new students can get started in the use of Catalan language 

pleasantly.  

 

Keywords: newcomers, English, Catalan, teaching resource. 
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1. Introducció i justificació 

Aquest treball de fi de grau tracta sobre l’ensenyament del català a alumnes nouvinguts de 

parla anglesa i pertanyents al primer cicle d’educació primària; sempre tenint en compte tot el 

que implica deixar una vida enrere per tal de començar una nova experiència, sorgida 

involuntàriament i per imposició dels pares. 

El treball està dividit en dues parts, conté un marc teòric i un marc pràctic. Al marc 

teòric s’ha fet una investigació que recull diferents aspectes que afecten a tot l’alumnat 

nouvingut en general i, al marc pràctic, es presenta un recurs didàctic per a l’ensenyament del 

català, creat tenint en compte aspectes extrets de la investigació realitzada en l’apartat 

anterior. 

La decisió de dur a terme aquest treball de fi de grau ve determinada per l’experiència 

què vaig tenir durant el Pràcticum I. Un alumne nouvingut de parla anglesa s’incorporà al 

centre a finals del segon trimestre del curs i la majoria del personal docent no sabia com 

actuar; sobretot perquè no parlaven anglès i deien que hi havia manca de material per 

ensenyar català a alumnes nouvinguts. Bàsicament deixaven que interactués amb la resta 

d’infants i prou. Com que la meva tutora de centre no parlava quasi res d’anglès, jo sentia que 

la tasca havia de delegar en mi, així que vaig intentar fer el que vaig poder; però em vaig 

quedar amb les ganes de fer-ho millor. Vaig fer servir un quadern d’activitats de la Generalitat 

de Catalunya1, el problema és que era un material destinat a alumnes de primària de cicle 

superior, com la gran majoria de materials que trobava, així que per al meu treball de fi de 

grau vaig decidir que volia crear un material més visual, entretingut i adaptat al primer cicle 

d’educació primària. 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Arnáiz, P., Carreras, G., Gómez, F.; Via, R. M.. Comencem. Generalitat de Catalunya. Departament 

d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006. 
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2. Objectius 

Mitjançant aquest treball, allò que pretenc és crear un material didàctic que em pugui servir a 

mi i a altres docents per facilitar l’ensenyament del català als alumnes nouvinguts de parla 

anglesa i de primer cicle d’educació primària. La idea és que amb el meu material didàctic, els 

alumnes puguin assolir els següents objectius, extrets del Currículum de les Illes Balears (Llei 

Orgànica d’Educació, 2006): 

• Comprendre discursos orals en els diversos contextos de l’activitat social i cultural. 

• Expressar-se oralment en els diversos contextos de l’activitat social i cultural per 

satisfer necessitats de comunicació. 

• Utilitzar la lectura per apropar-se a les obres de la tradició literària. 

• Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l’activitat individual com 

l’aprenentatge cooperatiu, col·laborant activament i amb responsabilitat en el treball 

en grup. 

La finalitat última és que els alumnes adquireixin la competència comunicativa 

necessària per a poder introduir-se en el context escolar i poder aprendre el mateix que la resta 

de companys d’aula. 
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MARC TEÒRIC 

3. Alumnat nouvingut 

Fa uns anys, quan la situació econòmica espanyola estava en ple apogeu, l’illa de Mallorca, 

pel fet de ser un indret turístic, va rebre grans onades de immigració a la recerca d’una feina i 

d’una millora en la qualitat de vida. Aquest fet va provocar que la situació lingüística a les 

escoles canviés radicalment, es passà d’una societat pràcticament bilingüe a una societat 

multilingüe. Per aquest motiu, a les escoles, tal i com diu la Plataforma per la Llengua (2005): 

Hem de treballar en un context especialment complex, ja que el català es troba en 
situació minoritària. Per tant, cal promoure la llengua com a projecte igualador d’oportunitats 
que permeti una integració real per tal de tenir un accés a les oportunitats laborals, culturals, 
d’habitatge i de participació ciutadana... (...) 

En la integració d’aquest nou alumnat el paper de l’escola és determinant, tant pel que 
fa a l’ensenyament de la llengua, de la resta de matèries, el tractament de la interculturalitat i 
del respecte pel lloc d’origen familiar. La consulta realitzada a molts professionals (...) 
confirma que quan més integrat està un/a alumne/a a l’escola, més facilitat tindrà a l’hora 
d’aprendre la llengua. (p. 6) 

Un/a mestre/a d’Educació Primària, ha de fer front a la situació actual de les escoles, ja que 

aquestes, tal i com diuen Gvirtz i Beech (2014) “funcionen com un microcosmos del sistema 

social i com el lloc privilegiat en el qual s’aprèn a viure amb altres” (p. 3). Aquest fet provoca 

que l’escola sigui el lloc idoni per a aprendre una nova llengua. 

Un/a alumne/a nouvingut/da presenta certes característiques què un/a mestre/a ha de tenir en 

compte. Alart (2007) diu: “Són alumnes que necessiten molta dedicació i sobre tot, molt 

d’afecte, que serà l’eina més efectiva per trencar barreres culturals.” (p. 1). Per tant, és 

important tenir el sentiment de l’empatia amb els alumnes nouvinguts, perquè tal i com digué 

aquesta autora: 

Només si ens posem al lloc de l’alumnat nouvingut i dels seus familiars, podem 
entendre la seva desorientació i la importància de la nostra ajuda per transformar-la en 
seguretat. Una seguretat necessària perquè aquest alumne/a es pugui relacionar i interactuar, 
és a dir,  aprendre. (p. 1) 
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4. El dol migratori 

Tal i com diu Oscar Puigardeu (2007): 

Migrar vol dir deixar enrere un model de vida, moltes persones estimades, una llar 
construïda amb esforç, moltes olors familiars, gustos de la terra... tot un món per una 
esperança incerta. Aquesta situació ens permet afirmar que tot fenomen migratori 
suposa de forma innegable una situació de dol. (p. 1) 

Per tant, quan un alumne/a nouvingut/da arriba a l’escola, està passant per una situació crítica 

perquè ha perdut els seus referents culturals i/o personals. Com a mestres, hem de treballar 

amb aquesta situació, titllada com a “Dol Migratori”. 

Encara que la migració es relacioni amb el concepte de dol migratori, tal i com diu 

Achotegui, J. (2012): “No és adequat plantejar l’equació migració = dol migratori ja que 

suposaria negar l’existència de tota una sèrie d’aspectes positius, l’existència de beneficis.” 

(p. 86). Per aquest motiu, és important fer veure a l’infant els efectes positius d’haver emigrat 

i els avantatges respecte a la seva situació anterior. 

El dol migratori presenta unes característiques específiques de l’estrès que causa aquest. 

Achotegui, J. (2002): 

1. És un dol parcial perquè en el cas de la migració, l’objecte –el país d’origen i tot el 

que representa– no desapareix, no es perd per al subjecte, ja que roman allà on era i hi 

ha la possibilitat de tornar-hi algun dia. 

2. És un dol recurrent perquè és molt freqüent trobar-se amb que un viatge al país 

d’origen, una cridada telefònica o la informació que li arriba a l’immigrant, li reanimin 

els vincles amb el seu país de procedència. 

3. És un dol vinculat a aspectes infantils molt arrelats. Com és sabut, la primera infància 

constitueix per als éssers humans una edat sensible en la que s’estructuren tota una 

sèrie de vincles amb les persones pròximes, la llengua, el paisatge, la cultura, etc. 

4. És un dol múltiple perquè és un dol per moltes coses. Tot el que hi ha al voltant de la 

persona canvia: La família i els éssers estimats, la llengua, la cultura, la terra, l’estatus 

social, etc. 

Per totes aquestes qüestions, és ben important que el mestre es posi en el lloc de l’alumne/a 

nouvingut/da i intenti fer-li veure quins aspectes positius té haver emigrat. 
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El dol migratori d’un infant passa per diferents fases; per aquesta raó és important ser pacient, 

ja que uns infants necessiten més temps que altres per a superar-lo. A continuació explicaré 

les fases del dol segons Bowlby (1985): 

1. Negació: no es pot acceptar la realitat del canvi i l’individu no la vol veure. 

2. Resistència: hi ha protesta i queixa davant l’esforç que suposa l’adaptació. Davant les 

dificultats i els reptes als quals s’enfronta l’immigrant, sorgeix la queixa. 

3. Acceptació: la persona s’instal·la a fons en la nova situació (en el cas de la migració, 

en el país d’acollida). 

4. Restitució: és la reconciliació afectiva amb allò que s’ha deixat enrere i amb la nova 

situació (en el cas de la migració, amb el país d’origen i el país d’acollida). S’accepta 

allò bo i no tan bo, tant del país d’origen com del país d’acollida. 

4.1. Conseqüències del dol migratori 

El fet d’haver de fer front a tants canvis a la vegada, provoca que l’immigrant pugui adoptar 

actituds regressives. Des d’una perspectiva psicològica, el concepte de regressió s’entén com 

el procés de la persona cap a actituds més infantils, menys autònomes... Les tres expressions 

més bàsiques d’aquesta regressió infantil en la migració, serien: 

• Les conductes de dependència: l’immigrant tendeix a comportar-se de forma submisa 

davant les figures d’autoritat. 

• La queixa infantil és una altra actitud típicament regressiva. Per a fer front a la 

frustració i el dolor s’utilitza la protesta. 

• La sobrevaloració dels líders. Com senyala la psicologia social, quan hi ha una 

situació de perill, els éssers humans tendim a actuar amb una tendència a la 

jerarquització. 

Una altra de les conseqüències del dol migratori podria ser que l’immigrant no superés 

aquesta situació i es convertís, tal i com diu Achotegui (2009), en un estat d’estrès crònic i 

múltiple, conegut amb el nom de la síndrome d’Ulisses (fent menció a l’heroi grec què patí 

innumerables adversitats i perills lluny dels seus éssers estimats). 

La síndrome d’Ulisses, tal i com diu Achotegui (2009): 

Provoca una àmplia simptomatologia: de l’àrea depressiva (fonamentalment, tristesa i 
plor), de la de l’ansietat (tensió, insomni, pensaments recurrents i intrusius, irritabilitat), de la 
de la somatització (fatiga, molèsties osteoarticulars, cefalea, migranya (...), de l’àrea 
confusional (que es pot relacionar amb l’increment del cortisol i pot ser erròniament 
diagnosticada com a trastorns psicòtics). (...) 

No és una malaltia, s’ubica en l’àmbit de la salut mental, que és més ampli que l’àmbit 
de la psicopatologia. La síndrome d’Ulisses és un quadre reactiu d’estrès davant situacions de 
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dol migratori extrem. Plantejar la denominació ‘síndrome d’Ulisses’ contribueix a evitar que 
els immigrants siguin víctimes: 

! De la poca valoració dels seus patiments, que se’ls digui que no tenen res, tot i que 
pateixin, a vegades, fins a deu símptomes. 

! D’un mal diagnòstic com a malalts depressius (tot i que, a més de no tenir apatia, 
són proactius, no només no tenen idees de mort, sinó que estan plens de projectes i 
il·lusions), com a trastorns adaptatius (tot i que la seva reacció és totalment 
proporcional a un estrès de malsons que pateixen), o com a trastorn per estrès 
posttraumàtic (tot i que no tenen conductes d’evitació, ni pensaments intrusius en 
relació a situacions traumàtiques).  

 

5. Pla d’acollida i d’integració 

Quan un alumne/a nouvingut/da arriba a un centre educatiu se sent un estrany perquè no pot 

socialitzar-se com la resta d’alumnes. Una de les raons és que no coneix la llengua autòctona. 

Per això, tot centre educatiu ha de tenir un pla d’actuació per acollir els alumnes nouvinguts. 

Tal i com indica el Departament d’Educació de Catalunya (2004): 

Cal entendre el Pla d’acollida i d’integració com el conjunt sistemàtic d’actuacions del 
centre per atendre la incorporació de tot l’alumnat, que s’han de derivar del seu projecte 
educatiu i que es despleguen en els altres documents de gestió (RRI, PCC, PAT, etc.), 
específicament les marcades en el projecte lingüístic pel que fa a les actuacions lligades 
a l’ensenyament i l’ús de la llengua. (p. 26) 

Considero que en aquest apartat del meu treball de fi de grau és interessant citar qualcunes 

reflexions d’alguns autors de referència sobre l’acollida d’alumnes nouvinguts. 

Francesc Carbonell (2006) entén l’acollida com una actitud que no pas com uns 

protocols d’intervenció. Creu que ha d’estar adreçada no únicament a l’alumne sinó també a 

les famílies, és a dir, a tot aquell que es veu afectat pel que suposa el desconcert del canvi i de 

l’acomodació entre nosaltres. Per aquesta raó, ha de posar de manifest en tots els membres de 

la comunitat educativa uns comportaments càlids i acollidors, en la mesura que correspongui 

a cadascú segons la seva responsabilitat.2 

Elisabet Coelho (2005) fa èmfasi en el primer contacte que té l’alumne amb el centre, ja 

que a partir d’aquí es formarà unes expectatives de futur o d’integració a la comunitat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Carbonell, F. (2006). L’acollida. Acompanyament de l’alumnat nouvingut. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 

Conciutadania Intercultural, 1, 10-11.	  	  
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receptora o unes altres. Una benvinguda freda o una manca d’informació sobre les rutines del 

centre demora una bona integració.3 

Miquel Àngel Essomba (2006) considera que una bona acollida és important per a 

l’alumne i també per al centre, si es vol avançar cap a la construcció d’una escola inclusiva. 

Recomana que les actuacions d’acollida no es limitin a garantir la inclusió dels alumnes 

nouvinguts dins el seu grup classe, sinó que considerin el centre en la seva totalitat i també el 

barri i, especialment, la família, amb actuacions que vagin més enllà de l’aula, com ara obrir 

el centre a les famílies, coordinar actuacions amb entitats de lleure del barri o informar-se 

sobre els sistemes educatius dels països d’origen.4 

Per concloure aquest apartat diré que una bona acollida, amb tot allò que implica, és 

cabdal per tal que l’alumne nouvingut se senti a gust i pugui integrar-se de manera més 

senzilla, còmode i ràpida, ja que causar una bona impressió des del primer moment és clau; 

marca a l’infant. 

 

6.  Factors que afavoreixen l’adquisició de la llengua 

Vila (2001) va dir: “Una de les qüestions centrals per a la integració de les persones 

immigrants és el domini de la llengua del país d’acollida.” (p. 23). 

Efectivament, tal i com digué Ignasi Vila, l’aprenentatge de la llengua del país 

d’acollida és fonamental per a un immigrant, ja que si no la coneix, és molt difícil que, sense 

poder comunicar-se, s’integri dins la societat. 

En l’aprenentatge d’una nova llengua hi ha factors que afavoreixen i/o empitjoren 

aquest procés d’aprenentatge; els quals els docents han de tenir en compte a l’hora d’ensenyar 

el català com a segona llengua, a un/a alumne/a nouvingut/da. 

Els factors a tenir en compte, tal i com diu Ignasi Vila (2001) són: 

! L’aprenentatge de la llengua no es pot fer al buit, sinó que requereix un marc de 

relacions socials en les quals el diàleg estigui situat al centre de l’activitat social. Fora 

de les relacions socials no hi ha aprenentatge de la llengua. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Coelho, E. (2005). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Una aproximació integrada. Barcelona: ICE 

Horsori. Cuadernos de Educación Interculturalidad, 49, 72. 
4 Essomba, M. A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la 

diversidad cultural i la inmigración. Barcelona: Graó. Acció directa, 222. 
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! La submersió lingüística sol ser el fracàs escolar i l’exclusió social. Els alumnes que la 

pateixen, amb el pas del temps, troben cada vegada menys interessant el context 

escolar i l’educació, ja que mai no arriben a dominar bé ni la segona llengua ni la seva 

pròpia i presenten dificultats importants per seguir els continguts docents perquè no 

dominen la llengua de l’escola. 

! Es tracta d’usar estratègies que reconeguin i que incorporin a la pràctica educativa allò 

que aquestes nenes i aquests nens aporten a l’escola, que, en aquest cas, és la seva 

llengua. Les maneres de fer-ho són múltiples (...), es poden triar temes que permetin la 

incorporació d’aspectes lingüístics i culturals de la infància estrangera present a l’aula 

o es poden tenir en compte aquests aspectes i fer-los presents en la decoració de l’aula 

o en els murals. 

! És important que existeixi una sensibilitat especial per part del professorat, en el sentit 

de possibilitar tasques comunes interessants i motivadores des de la incorporació de 

tots els aspectes que configuren la diversitat de l’aula. D’aquesta manera, les criatures 

estrangeres i autòctones col·laboren en la realització d’una tasca comuna que ajuda a 

progressar lingüísticament a tots els escolars. 

! En el cas de la incorporació tardana, sol existir la tendència a considerar que tots els 

problemes són lingüístics i, per tant, la possibilitat d’aquests escolars d’integrar-se al 

sistema educatiu passa per l’aprenentatge de la llengua. En aquest plantejament 

s’oblida que la llengua és un factor integrador d’enorme importància i no només un 

mer instrument per aprendre. Per això, en el cas d’aquests escolars, ha d’existir un pla 

d’acollida que, entre altres coses, des dels primers moments de l’escolaritat, el centre 

combini activitats de grup amb activitats individuals. 
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MARC PRÀCTIC 

7. Metodologia 
Tenint en compte que les llengües s’aprenen en l’ús social, en les necessitats de comunicació, 

cal dir que l’escola és el context ideal per tal que un alumne nouvingut aprengui el català, per 

aquest motiu és necessari que els docents s’impliquin a fons. 

Per a crear el meu material, m’he basat en l’Enfocament Oral5 en l’ensenyament 

d’idiomes, què inclou els principis sistemàtics de selecció (procediments pels que s’elegeix el 

contingut lèxic i gramatical), gradació (seqüenciació dels continguts) i presentació (tècniques 

emprades per a la presentació i la pràctica dels elements).  

El material creat és molt visual i a més, conté alguns elements auditius, com ara 

qualcunes cançons de la pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons infantils, 

Dàmaris Gelabert. Considero que a través de cançons en català, l’alumnat nouvingut de parla 

anglesa pot aprendre, per exemple, els sons de l’abecedari català –tan diferent del seu, 

sobretot pel que fa a les vocals– d’una forma més senzilla i divertida. 

El més important a dir és que amb aquest material es dóna molta importància a la 

llengua oral i, per aquest motiu, el recurs didàctic creat és molt visual i conté molt poques 

paraules escrites, ja que una vegada que l’alumne/a nouvingut/da es pugui defensar en llengua 

oral, incidirem en la llengua escrita. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Palmer, Hornby i altres lingüistes britànics desenvoluparen un enfocament metodològic en l’ensenyament 

d’idiomes, als anys 20, conegut amb aquest nom. 
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8. Material creat 
En aquest apartat s’hi expliquen les característiques del material didàctic creat, el qual es pot 

visualitzar a continuació; a més, es donen unes orientacions didàctiques per a la seva 

utilització i, finalment, s’hi fa una proposta didàctica per treballar els continguts temàtics 

d’aquest material. 

 

 
Figura	  1.	  Portada	  quadern	  d’activitats 
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Figura 2. Continguts Bloc I 
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Figura 3. Dades personals 
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Figura 4. Els membres de la família 
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Figura 5. La bandera del país d’origen 
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Figura 6. Tradicions i festes del país d’origen 
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Figura 7. Plats típics del país d’origen 
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Figura 8. Conte tradicional del país d’origen 
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Figura 9. Continguts del Bloc II 
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Figura 10. Les vocals 
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Figura 11. L’abecedari català 
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Figura 12. Vocabulari d’ús dins la classe 
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Figura 13. Material escolar 
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Figura 14. Els nombres 
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Figura 15. La família 
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Figura 16. Els aliments 
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Figura 17. Salutacions 
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Figura 18. Les emocions 



	   33	  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Els dies de la setmana 
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Figura 20. Les estacions de l’any 
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Figura 21. Bloc III: Activitats 
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Figura 22. Activitat de les vocals en català 
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Figura 23. Activitat per treballar l’abecedari 
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Figura 24. Joc de memòria  
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Figura 25. Recepta tradicional 
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Figura 26. Suport per escriure emocions 
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Figura 27. Activitat estacions i mesos de l’any 
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Figura 28. Horari setmanal creat amb pictogrames 



	   43	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Activitat dels mesos de l’any i les estacions 
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8.1. Què és? 

El material creat es titula La meva història. Es tracta d’un quadern de feina, realitzat per tal 

que els alumnes nouvinguts aprenguin català, al mateix temps que comparteixen part de la 

seva identitat. És un material què els ajudarà a explicar qui són, d’on vénen, com és la seva 

família, per qui està formada... Però no només això, aquest quadern també conté diferents 

apartats per tal que l’alumne/a aprengui vocabulari bàsic que l’ajudarà a introduir-se en el 

context escolar de manera senzilla, divertida i inclusiva. 

8.2. Per a qui és? 

És una recurs didàctic per a alumnat nouvingut de parla anglesa, concretament de primer cicle 

d’educació primària; tot i que no vol dir que no es pugui emprar amb alumnes nouvinguts 

d’altres nivells i procedències. 

És un material que es treballarà de forma individualitzada, generalment; tot i que 

algunes activitats es podran treballar en gran grup o per parelles. Al principi, és convenient 

que el discent treballi amb l’ajuda del docent; tot i que la idea és que l’alumne/a acabi 

treballant de forma més autònoma o amb ajuda dels companys d’aula. 

8.3. Orientacions didàctiques 

8.3.1. En què es basa? 
Aquest quadern de feina parteix de la base que tot infant nouvingut ha deixat moltes 

coses enrere, una casa, familiars, amics, etc. i és necessària una adequada adaptació al 

nou centre i a la nova vida que l’espera; per això és important que l’infant aprengui la 

llengua catalana el més aviat possible, per tal que pugui comunicar-se amb els seus 

iguals. 

Durant la fase d’adaptació, tot el claustre s’ha d’involucrar d’una forma més 

afectiva; no només es tracta d’ensenyar la nova llengua, també s’ha de deixar que 

passi un temps per tal que l’infant pugui assimilar tots els canvis que està vivint. 

L’afectivitat que rep l’alumne/a nouvingut/da l’ajuda a aprendre la nova llengua 

d’una forma més senzilla i agradable, per això és tan important que no només s’intenti 

ensenyar la llengua catalana, sinó que també és summament important que els docents 

tinguin un sentiment d’empatia cap a aquests alumnes. 
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8.3.2. Descripció del material 

Aquest quadern està format per tres blocs diferents: 

! Bloc I: La meva història. 

En aquest bloc es treballa la identitat de l’alumne/a nouvingut/da, qui és la seva 

família, d’on provenen i alguns trets característics del seu país d’origen. 

Aquest bloc és interessant perquè és una manera de fer front al canvi de vida, 

sense que hi hagi la necessitat de deixar de banda els seus orígens, ja que 

aquests són una eina útil per al seu aprenentatge; i no només per a l’alumnat 

nouvingut, sinó també per a tot el centre educatiu que l’acull. 

! Bloc II: Vocabulari. 

Aquest bloc conté deu apartats de continguts. Aquests han estat seleccionats 

per tal de facilitar una adaptació ràpida al context escolar i per que l’alumne 

pugui completar el Bloc I amb l’ajuda del docent i l’ús del vocabulari d’aquest 

bloc. 

! Bloc III: Activitats. 

Aquest darrer bloc està completament relacionat amb els dos anteriors, ja que 

les activitats seran la clau per tal que l’alumne/a posi en pràctica i/o acabi de 

consolidar els nous coneixements adquirits. Això serà possible mitjançant la 

intervenció del docent i dels companys d’aula, que seran els qui contribuiran a 

fer que allò que ha après l’alumne/a nouvingut/da no siguin únicament 

paraules, sinó que contribuiran a que el nou vocabulari i les noves estructures 

apreses, adquireixin un sentit en cada context.  

Aquest material també material auditiu, són unes cançons de Dàmaris Gelabert, les 

quals s’escoltaran i s’aprendran a mida que es vagi avançant en les tasques d’aquest 

quadern.  A continuació hi adjunt els enllaços de cada cançó per tal que es puguin 

sentir les cançons sense necessitat d’emprar el disc: 

• Pista 1. Les vocals: https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU 

• Pista 2. L’abecedari: https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A 

• Pista 3. Bon dia!: https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM 

• Pista 4. Els dies de la setmana: https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-

yo 
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8.3.3. Consells d’ús 

Per a emprar aquest material cal tenir en compte que els continguts què es presenten 

no són tancats; és a dir, aquest material és una ajuda que ofereix el docent a l’alumne/a 

per tal d’introduir-lo en l’aprenentatge del català i en el dia a dia del seu centre 

escolar, però això no vol dir que s’hagin d’emprar només els continguts d’aquest 

material com a única eina per a l’ensenyament de la nova llengua; és un material obert 

i introductori. 

La utilització d’aquest material no està pensada per seguir un únic ordre, sinó que 

el docent l’emprarà com ho cregui convenient. Això sí, com que es tracta d’alumnes 

anglosaxons, és útil començar pels apartats que treballen el sons de les vocals i les 

consonants, ja que d’aquesta manera l’infant es va familiaritzant amb els sons de la 

parla catalana. 

És convenient que l’alumne/a es fixi en les icones que conté aquest quadern, ja 

que són la clau que obre les portes al coneixement d’aquest material; d’aquesta manera 

l’alumnat pot saber quines són les activitats a fer i quins apartats s’han de consultar. 

Cal remarcar que no és un recurs que s’hagi d’emprar a totes hores, ja que és 

important que l’alumne/a també realitzi les tasques que realitzen els seus companys de 

classe, en la mesura que sigui possible, per tal de no sentir-se diferent de la resta. A 

més, s’ha de tenir en compte que l’alumne/a pot arribar a avorrir el material; així que 

és convenient alternar el seu ús amb altres activitats. 

És important dir que aquest material no només serà una eina per a aprendre; sinó 

que, amb el temps, part d’aquest es convertirà en un conjunt de records dels seus 

orígens, els quals podrà exposar dins l’aula als seus companys i companyes. 

Finalment, cal tenir en compte que la relació entre el professor i l’alumne/a 

nouvingut/da serà cabdal per a obtenir uns bons resultats en l’ús d’aquest recurs 

didàctic. 

8.4. Proposta per a la realització de les activitats 
En aquesta taula es donen algunes directrius per treballar les diferents temàtiques que 

apareixen en el quadern de feina, les quals són totalment flexibles. En qualsevol cas, el 

docent pot ampliar o centrar-se més en els aspectes que consideri necessaris i adients, 

depenent del seu context i/o objectius. 
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Taula 1. Proposta per a la realització de les activitats 

Temes Objectius didàctics Idees 

 

La identitat 

- Expressar correctament en 

català les dades personals: 

nom i cognom, gènere i edat. 

- Els alumnes poden dur una fotocòpia 

del seu DNI i/o passaport i treballar els 

seus trets d’identitat. 

 

La família 

- Identificar els membres de la 

família. 

- Explicar les relacions de 

parentiu. 

- A partir d’una fotografia, identificar els 

membres de la família i assenyalar-los. 

- Crear un arbre genealògic amb 

fotografies de carnet i escriure les 

relacions familiars. 

 

 

 

País d’origen 

- Situar en un mapa el país 

d’origen. 

- Reconèixer la seva bandera. 

- Expressar correctament d’on 

és. 

- Amb xinxetes es poden marcar les 

diferents procedències dels alumnes de 

la classe en un mapa del món. 

- A partir d’una imatge proporcionada pel 

docent, l’alumne/a ha de representar la 

bandera del país d’origen amb 

plastilina. 

 

Cultura 

- Dir el nom d’algunes festes i 

tradicions del país d’origen. 

- Contar què se celebra i com. 

- A partir de imatges pròpies de l’infant o 

extretes d’Internet, treballar les festes i 

tradicions del país d’origen. 

 

 

 

Gastronomia 

- Expressar els plats típics del 

seu país d’origen. 

- Compartir una recepta. 

- Descobrir el nom dels 

aliments amb l’ajuda d’un 

diccionari. 

- Dur a terme un taller de cuina en el qual 

tothom comparteixi una recepta 

tradicional. 

- Al menjador de l’escola o durant el 

berenar de mitjan dematí, és una bona 

opció ensenyar a l’infant els noms 

d’alguns aliments. 

 

 

Literatura 

- Compartir un conte 

tradicional del seu país 

d’origen. 

- És interessant que el pare o la mare 

escrigui el conte a l’apartat de “Conte 

tradicional” i que el docent el treballi 

dins l’aula en català. 

 

Els sentiments 

- Expressar les seves emocions 

i sentiments. 

- És important treballar-los tan aviat com 

sigui possible, d’aquesta manera es pot 

ajudar a l’infant si se sent apàtic. 

 

La fonètica catalana 

- Representar el so de les 

vocals en català. 

- Pronunciar correctament en 

català. 

- Cantar i representar les cançons de 

Dàmaris Gelabert per tal de conèixer els 

sons vocàlics i consonàntics de l’alfabet 

català. 
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9. Conclusions 
Un cop finalitzat el Treball de Fi de Grau, puc afirmar que he obtingut el material didàctic que 

volia aconseguir, ja que és senzill, visual i penso que pot ser atractiu per als alumnes 

nouvinguts. No he pogut aplicar-lo per tal de descobrir si realment funciona bé, però fent una 

mirada enrere al meu Pràcticum I –quan em va sorgir la idea de crear aquest material–, sé que 

m’hagués estat molt útil, perquè La meva història té tots els continguts bàsics que necessitava 

en aquell moment, per a introduir a l’alumne nouvingut en l’ús del català i, sobretot, allò que 

més m’agrada és que al cap i a la fi, aquest quadern acabarà convertint-se en un recull de 

records del país d’origen per a l’alumne/a nouvingut/da, el qual podrà compartir amb els seus 

familiars i amics. 

Després de realitzar el meu Treball de Fi de Grau, puc dir que tinc una visió un poc més 

àmplia de tot el que implica la migració i l’acollida d’alumnes nouvinguts a un centre escolar. 

De fet, aspectes que abans no em plantejava, ara m’han obert els ulls per adonar-me’n de les 

errades que se solen cometre amb aquest tipus d’alumnat. Per exemple, el fet de parlar 

únicament i exclusivament en català a un alumne/a nouvingut/da no és gens agradable perquè 

ni tan sols ha acabat d’assimilar la situació què està vivint, com perquè ara tothom actuï com 

si tot el que acaba de deixar enrere, hagués desaparegut. Evidentment, se li ha de parlar en 

català, però primer se li ha d’explicar la situació en la qual es troba, els beneficis que li 

aportarà haver emigrat, parlar sobre el seu país d’origen, donar-li importància i fer-li veure 

que ens pot ensenyar moltes coses de les seves arrels i que aquest ensenyament serà recíproc... 

Considero que el més important és ser conscient de tot el que un alumne/a nouvingut/da 

pot aportar a un centre. Els docents han de saber acollir-los càlidament, donar-los un temps 

d’adaptació i ensenyar-los tot el que es pugui, però mai sense oblidar els orígens d’aquests 

alumnes, perquè seran la base del seu aprenentatge i un enriquiment per al centre d’acollida. 

 

 

 

 

L’entorn escolar 

- Entendre i expressar accions 

quotidianes: saludar, obrir les 

finestres, sortir a la pissarra, 

quin dia és avui?, agafar el 

llapis, seure a la cadira, etc. 

- A partir de jocs de memòria i d’accions 

diàries l’alumne/a aprèn fàcilment tota 

la informació que va rebent. 

- L’adjudicació de responsabilitats, com 

ara obrir les finestres, farà que se senti 

com la resta del grup. 
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