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PRESENTACIÓ

En els darrers anys, la immigració afegeix a les aules de Secundària un nou tipus diversitat com 
és el nivell de competència lingüística de l'alumnat. En un grup d'ESO, es reuneixen:

• alumnes nouvinguts de llengua no romànica  (àrab,  xinès,  rus,  urdú,  panjabi,  wòlof, 
ucraïnès,  armeni,  etc.)  que  no  entenen  el  català  ni  el  castellà  i  amb  els  que  la 
comunicació és molt limitada,

• alumnes nouvinguts de llengua romànica (castellà, italià, romanès, etc. ) que incorporen 
amb certa facilitat la llengua catalana, 

• alumnes que han passat un any assistint a l'aula d'acollida però que sovint tenen un 
coneixement molt bàsic del català,

• i alumnes autòctons competents en català.

És l'alumnat nouvingut de llengua no romànica el que crea més desconcert i demana un esforç 
més  gran  per  part  del  professorat:  ha  d'aprendre  la  llengua  catalana  i  ha  de  seguir  un 
currículum acadèmic. Donada la seva edat, aquests alumnes necessiten un aprenentatge ràpid 
per tal  d'evitar  el  fracàs escolar que els pot col·locar en una situació de risc.  És una gran 
responsabilitat per als professors i professores que ens troben a l'aula un grup d'alumnes de 
variades llengües i procedències -un grup que cada curs és més nombrós-. És cert que van 
aprenent català a l'aula d'acollida però un alumne nouvingut només hi pot assistir 18 de les 30 
hores  lectives  i  només  durant  2  cursos.  La  novetat  i  la  complexitat  d'aquesta  situació  pot 
explicar la falta de recursos que el professorat ha de suplir amb un gran esforç i molta voluntat. 

L'objectiu d'aquest projecte  és elaborar un conjunt d'unitats didàctiques (en paper) que 
abastin  tot  el  currículum  de  Ciències  Socials  de  1  d'ESO  adreçades  als  alumnes 
nouvinguts que desconeixen el català i el castellà i que estan treballant la matèria a l'aula 
ordinària i presentar aquestes mateixes unitats acompanyades d'activitats interactives i 
de recursos TIC en un curs moodle amb la finalitat de facilitar-ne l'accés i l'us. La intenció és 
que aquest alumnat pugui treballar continguts de Ciències Socials al mateix temps que reforça 
l'aprenentatge de la llengua catalana amb un material molt senzill.
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LES AULES D'ESO I L'ALUMNAT 
NOUVINGUT

Al  llarg  de  la  història,  Catalunya  ha  acollit  de  persones  d’arreu  del  món.  Moltes  ciutats 
catalanes deuen la seva identitat i riquesa al fenomen immigratori. En l'actualitat, la societat 
catalana està vivint un procés d'immigració molt intens. Com a conseqüència d'aquest procés, 
la  incorporació  d'alumnes  nouvinguts  als  centres  educatius  ha  experimentat  un  increment 
considerable en els últims dotze anys. En el conjunt de  Catalunya, el curs 1999-2000 hi havia 
6.638  alumnes  d’origen  estranger  matriculats  a  l'ESO  sobre  un  total  de  266.487  alumnes 
matriculats; en el curs  2006-2007 els alumnes d'origen estranger matriculats a l'ESO van ser 
35.864 sobre un total de 264.829.

Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Educació. Servei d'Estadística i Documentació. Estadística de l'ensenyament.
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Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Educació. Servei d'Estadística i Documentació. Estadística de l'ensenyament.

Així doncs, l'arribada d'alumnes d'origen estranger als centres de secundària és una constant. 

També  cal  tenir  present  que  l'alumnat  nouvingut  no  és  homogeni  començant  per  l'origen 
geogràfic i  la llengua materna. A Catalunya  la majoria dels alumnes nouvinguts a les aules 
d'ESO, un 47%, són de parla castellana originaris de Llatinoamèrica i altres CCAA. En segon 
lloc, el grup més nombrós és l'alumnat que té com a llengua l'àrab i/o el berber (29%). En tercer 
lloc, les llengües més parlades per l'alumnat nouvingut són el xinès i el romanès -no superen el 
4%- seguides del wòlof i el ful (un 3%) i el portuguès (un 2%). La resta de llengües presents a 
les aules (italià, rus, ucraïnès, urdú, panjabi, tagàlog, búlgar,  polonès, armeni, etc.) sumen el 
7%.  Aquestes dades ens indiquen la gran diversitat lingüística que hi ha en els centres de 
secundària  i  corrobora  la  idea  que,  tot  i  que  la  majoria  d'alumnat  nouvingut  procedeix  de 
Llatinoamèrica, els alumnes nouvinguts que tenen una llengua no romànica (àrab, xinès, rus, 
urdú, panjabi, wòlof, ucraïnès, armeni, etc.) supera el 40%. Aquesta diversitat representa més 
complexitat i situa en les aules d'ESO un grup d'alumnes amb el que la comunicació és quasi 
impossible.

Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Educació. Servei d'Estadística i Documentació. Estadística de l'ensenyament.  
4

Maria Jesús Monter Domec       Aprenem Ciències Socials (1 ESO)

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

0

2

4

6

8

10

12

14

Evolució de l'alumnat estranger a l'ESO (% sobre el total)

%ALUMNAT 
ESTRANGER

(%
)

Les comunitats lingüístiques més nombroses

Àrab i/o berber
Rus
Xinès
Urdú i/o panjabi
Wòlof i/o ful
Ucraïnès
Altres
Castellà
Italià
Portuguès
Romanès



Al  voltant  de l'alumnat  nouvingut  apareix  una altra  qüestió:  la  dificultat  d'obtenir  el  graduat 
d'ESO.  L'evolució  acadèmica  dels  darrers  cursos  està  evidenciant  que  un  elevat  nombre 
d'alumnes, malgrat repetir un o dos cursos, abandona l'ESO sense obtenir el graduat. No hi ha 
dades explícites sobre el fracàs acadèmic en l'alumnat d'origen estranger, és fàcil intuir que, 
donades les circumstàncies, ha de ser encara més elevat que entre l'alumnat autòcton1.

També cal tenir present el panorama en el que ens movem els professors d'ESO en les aules:

• L’alumnat nouvingut no deixa d'augmentar als centres de secundària.

• Aquest nou alumnat precisa una atenció educativa urgent i prioritària per a la qual fa 
falta  una  gran  inversió  econòmica  i  un  augment  del  nombre  de  professionals  ben 
formats i de materials didàctics adequats.

• Els IES no tenen recursos suficients -ni humans ni econòmics- per atendre correctament 
la  diversitat  de  l'alumnat  autòcton,  difícilment  poden  atendre  la  nova  diversitat 
lingüística.  La  llengua  catalana,  com  qualsevol  llengua,  és  l’element  bàsic  de  la 
sociabilitat  i  és  l'eina  principal  en  el  procés  d’aprenentatge.  L'èxit  acadèmic  va 
indissolublement lligat a la competència lingüística.2

Pel que fa a com el professorat de Ciències Socials treballem a les aules quan tenim alumnat 
nouvingut, crec que, com tots els companys d'altres matèries, normalment ja apliquem mesures 
d’atenció a la diversitat,  com per exemple: treballar a diferents nivells segons les dificultats 
d'aprenentatge que detectem entre els nostres alumnes, deixar una mica més de temps als que 
van  poc  a  poc,  donar  feines  d'ampliació  als  de  ritme  més  ràpid,  fer  petites  explicacions 
individuals, ajudar en una tasca concreta, fer un aclariment a una noia o a un noi en un moment 
donat, etc.  Però sovint es tracta d'accions individuals d'un professor/a concret. 

I davant d'aquest panorama, a partir de la concepció d'una educació inclusiva i intercultural, al 
professorat se'ns demana que gestionem totes les diversitats també les lingüístiques. Segons 
el  Pla  LIC,  els  centres  docents  han  d'assumir  l'acollida  i  la  integració  de  l'alumnat  de  
nacionalitat  estrangera  de  nova  incorporació  al  sistema  educatiu  com  una  tasca  bàsica  i  
fonamental 3. Aquest Pla deixa en mans dels centres educatius i dels professionals la tasca de 
construir una societat catalana cohesionada i democràtica4. Arribats aquest punt, què pot fer el 
professorat de Ciències Socials per aconseguir que tots els alumnes, independentment de les 
capacitats, interessos, habilitats, condicionaments familiars, etc. progressin com a estudiants, 
es formin com a ciutadans i creixin com a persones? Personalment, penso que en les presents 
condicions podem fer poca cosa, tanmateix, amb aquest material pretenc ajudar a fer aquesta 
poca cosa.

1 Segons C. Andrade i  A. Farré, (2003-04 pàg.54) el creixement del volum de l’alumnat d'origen estranger inscrit en 
Programes  de  Garantia  Social  dóna  fe  d’un  fracàs  escolar  en  l’ESO.  Des  del  curs  1997-98,  la  proporció 
estrangers/espanyols és més gran a Garantia Social que al Batxillerat i la Formació Professional, és a dir que el 
fracàs a l’ESO és més gran per als alumnes immigrants.
2 És imprescindible una certa competència lingüística en català -o en castellà- per poder dur a terme un procés 
d'aprenentatge i integració.

3 Pla LIC 2007-2008, pàg. 4.  http://www.xtec.net/lic/intro/documenta/pla_lic_nov_07.pdf
4 La qualitat educativa i el sistema educatiu públic esdevenen en les societats més avançades uns dels factors que 
fonamenten  la  cohesió  social.  L’objectiu  de  construir  una  societat  cohesionada i  oberta,  basada  en  els  valors 
democràtics, necessita un model escolar i educatiu integrador, basat en la convivència i el respecte per la diversitat i  
amb  capacitat per crear condicions per a la igualtat. [Pla LIC, pàg.5].
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LES AULES D'ACOLLIDA 
I LES AULES ORDINÀRIES

En els  darrers anys  molts  centres  educatius  arreu de Catalunya s'enfronten a la  diversitat 
lingüística. A principis dels anys 90 el percentatge d'alumnat estranger a Catalunya era encara 
escàs, en el darrer curs ha arribat a un 10% del total de l'alumnat. En aquest context i després 
de haver utilitzat altres recursos, durant el curs 2004-2005 es van posar en marxa les  aules 
d'acollida. Aquell primer curs se'n van crear unes 600. El curs 2006-2007 van arribar a ser més 
de 900; el curs 2006-2007 van passar del miler. L'aula d’acollida ha de facilitar en un breu espai 
de temps (dos cursos màxim) un aprenentatge molt bàsic del català. L'alumne nouvingut té una 
aula de referència i no pot passar a l'aula d'acollida més de 18 hores setmanals.

Cal recordar que l'actuació educativa envers l'alumnat nouvingut és recent ja que fins el curs 
2002-2003 no hi va haver cap pla específic per atendre'l.  Abans els alumnes nouvinguts eren 
atesos dins del Programa d'Educació Compensatòria (PEC) que s'havia iniciat el curs 1983/84 amb 
l'objectiu prioritari de generalitzar l'escolarització de la població infantil d'ètnia gitana.  Durant 
els vuitanta i part dels noranta es va fer càrrec de l'alumnat pertanyent a minories ètniques o 
culturals  en  un  sentit  molt  ampli.  Quan  comencen  a  arribar  alumnes  estrangers,  en  molts 
centres  els  professionals  d'educació  compensatòria  van  donar  un  gran  suport.  El  PEC va 
desaparèixer el curs 2004-2005 quan es va iniciar un nou esquema d'organització dins el Pla per 
a la llengua i la cohesió social.

Al començament, les actuacions envers l'alumnat nouvingut van estar inscrites dins el Servei de 
l'Ensenyament del Català (SEDEC) que va ser creat l'any 1978 amb l'objectiu de promoure la 
llengua catalana dins l'àmbit de l'ensenyament. El SEDEC va ser  l'introductor i impulsor dels 
Programes d'Immersió Lingüística i també l’assessor i orientador pel que fa a l'aprenentatge del 
català5.  En el  camp de l'alumnat nouvingut també corresponia al  SEDEC l'organització dels 
Tallers d'Adaptació Escolar i Aprenentatges instrumentals bàsics (TAE) i del Tallers de llengua. Els TAE 
eren  unitats  escolars  creades  l’any  1998  perquè  els  IES  no  tenien  l’estructura  ni  els 
professionals formats per poder atendre a l'alumnat nouvingut  que s’incorporava al  sistema 
educatiu  de  Catalunya  durant  l’ESO i  que  desconeixia  les  dues  llengües  oficials.  Els  TAE 
s'adreçaven especialment a l'alumnat de llengua materna no romànica i l'objectiu prioritari era 
introduir a aquest alumnat al coneixement de la llengua pròpia de l’ensenyament fins arribar a 
assolir-ne un nivell bàsic per a prosseguir la formació normalitzada. Els Tallers de Llengua van 
ser una altra eina i estaven pensats per atendre els alumnes immigrants de llengua romànica.

5 Les funcions del SEDEC eren: coordinar l'assessorament en l'ensenyament del català, fer la proposta de solucions 
organitzatives i didàctiques per a la confecció de projectes de normalització, valorar els resultats dels processos de 
normalització lingüística en l'àmbit escolar, realitzar estudis sobre l'aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes, i 
preparar estudis i estimular l'elaboració de recursos didàctics per a l'ensenyament en català. 
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El 2001 la Generalitat de Catalunya va aprovar el  Pla Interdepartamental d'Immigració 2001-2004 
que constava de diferents programes. Un d'aquests programes -l'anomenat  Programa Anselm 
Tormeda- feia   referència a l'acollida lingüística. Pretenia facilitar i accelerar l'ensenyament del 
català  als  nois  i  noies  nouvinguts  en  edat  escolar  i  proporcionar  materials  didàctics  per  a 
l'ensenyament del català.

Al 2003 el Departament d'Ensenyament va aprovar el Pla d'actuació per a l'alumnat de nacionalitat 
estrangera 2003-2006 amb la intenció d'integrar totes les actuacions que es realitzaven en relació 
amb l'alumnat nouvingut. El principal objectiu era el domini oral i escrit de la llengua catalana i 
no tenia en compte altres aspectes com ara els aspectes emocionals, relacionals i de cohesió 
social. 

Per això després d'un parell d'anys d'experiència, el Departament va elaborar un nou pla:  Pla 
per a la Llengua i la Cohesió Social -dins del nou pla d'immigració anomenat  Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008- amb una visió més global en voler promocionar la llengua com a eix d'un 
projecte  educatiu plurilingüe i intercultural. El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (Pla LIC) es 
fonamenta en la participació i col·laboració de totes les institucions i entitats relacionades amb 
l’educació per tal d’aplegar esforços perquè es pugui assolir la plena integració escolar i social 
de  tot  l’alumnat.  Segons  diu  el  mateix  pla  està  adreçat  a  tot  l’alumnat  del  país,  
independentment  de la  seva condició,  situació  o origen per  potenciar  els  fonaments  d’una 
cultura democràtica basada en la justícia, el diàleg i la convivència. 6

El Pla LIC entén que la responsabilitat de l'acollida i la integració escolar de l'alumnat nouvingut 
a Catalunya és, en primer lloc, del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen7. 
Per  aquest  motiu  es  demana  als  centres  que  dissenyin  estratègies  per  tal  d'acollir 
adequadament  l'alumnat  nouvingut  com  ara  adequar  els  documents  (Projecte  Educatiu, 
Projecte  Lingüístic,  Pla  d’Acció  Tutorial,  Reglament  de Règim Interior…)  a la  nova realitat, 
elaborar un Pla d'Acollida, organitzar els recursos humans adaptant-los a les noves necessitats, 
crear una aula d'acollida i determinar-ne el tutor/a  d’acollida,  determinar les hores de suport 
per a l'aprenentatge de la llengua catalana i de les altres matèries del currículum, elaborar un 
currículum  diversificat  que  doni  resposta  a  les  necessitats  individuals  de  cada  alumne/a, 
incentivar entre tot l'alumnat el coneixement de les diferents cultures, fomentar la participació 
de  l'alumnat  nouvingut  en  les  totes  activitats  del  centre,  organitzar  formació  per  a  tot  el 
professorat en relació amb els aspectes didàctics, d’interculturalitat i de convivència, etc.

L'aula d'acollida neix com  un espai que ha de facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. 
Una aula d'acollida és un recurs i una estratègia organitzativa per atendre l'alumnat nouvingut  
en el moment de la seva arribada amb la finalitat d'aconseguir que se senti ben acollit, escoltat  
i  valorat,  alhora  que  se  li  ofereixen  les  eines  bàsiques  per  tirar  endavant  el  seu  procés  
d'ensenyament-aprenentatge. 8

        
La  creació  de  l'aula  d'acollida  representa  per  als  centres  recursos  extraordinaris  que  es 
concreten en: la dotació de professorat (en concret amb un tutor/a d'aula d'acollida), la dotació 
informàtica específica per a l'aula, la dotació econòmica per a l'adquisició de material didàctic 
per  la  posada  en  funcionament  de  l'aula,  formació  específica  per  a  tots  els  professionals 
implicats en l'acollida de l'alumnat nouvingut, i l'assessorament per part dels equips territorials 
d'assessors/es LIC.

6 Pla LIC, pàg.5.
7 Pla LIC, pàg. 18.
8 Caixa d'eines 04. Llengua interculturalitat i cohesió social, pàg. 4.
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Algunes de les característiques generals del funcionament de les aules d'acollida a Secundària 
són  que  es  treballa  la  llengua  catalana  i  s'introdueixen  nocions  de  ciències  socials, 
matemàtiques i,  hàbits escolars i culturals, que l'alumnat hi assisteix un màxim de 18 hores 
setmanals, que es prioritza que l'horari de l’aula d’acollida no interfereixi en l'assistència a les 
classes de algunes matèries (Tutoria, Educació Visual i Plàstica, Música o Educació Física), i 
que tenen un tutor  d'acollida.  A l'aula d'acollida es reuneixen tots els alumnes nouvinguts i 
només si són poc nombrosos es poden agrupar per edats o d'altres criteris.

El  curs  2008-2009  s'han  posat  en  marxa  els  Espais  de  Benvinguda  Educativa (EBE)  als 
municipis  de  Vic  i  Reus,  com  una  eina  d’acolliment  prèvia  a  l’escolarització.  Atenen  els 
nouvinguts entre 8 i 18 anys i han d'estar oberts tot l’any, inclosos els mesos d’estiu. Aquesta 
iniciativa ha de permetre detectar les necessitats específiques del futur alumnat, promoure la 
seva integració social i la seva sensibilització envers la llengua catalana i la realitat cultural del 
país. El temps d’estada varia en funció de les necessitats de l'alumne/a. S’elabora un informe 
final sobre la situació acadèmica i les competències (matemàtiques i lingüístiques).

De  la  implantació  del  Pla  LIC els  professionals,  en  general,  valoren  positivament  alguns 
aspectes com:  l'  enfocament  de l’atenció a l’alumnat  nouvingut  des d’una perspectiva més 
àmplia, la posada en marxa de les aules d'acollida, el fet que els tutors d'acollida són designats 
pels propis centres i, per tant, són persones que coneixen la seva dinàmica, l'obligatorietat de 
revisar allò que ja es feia (per exemple, el Pla d'acció tutorial), etc.  9

Hi troben alguns aspectes negatius com: la intervenció cada cop més sovint de més persones 
alienes al centre (EAP, Assessors LIC, Educadors socials, Assistents socials, Infermers, etc.), la 
visió i intervenció parcial de cada expert sobre un aspecte en relació amb un mateix alumne/a, 
les dificultats que implica una coordinació de més persones del propi centre i externes a ell, el 
perill  que  corre  la  feina  diària  en  mig  de  nombroses  reunions,  actes,  informes,  nous 
especialistes externs als centres, etc.10. Una crítica que es fa sovint a les aules d'acollida a 
Secundària és que l'alumne/a només hi pot assistir 18 hores setmanals i això implica que les 
dotze hores restants ha d'assistir a l'aula ordinària malgrat no pugui compartir ni una paraula 
amb els seus companys.

L'organització general de les aules d'acollida la fa cada centre intentant donar resposta a les 
necessitats del seu alumnat. La finalitat primera de l'aula d'acollida és facilitar l'aprenentatge 
accelerat de la llengua catalana.  En la majoria dels Instituts hi ha una sèrie de factors que 
dificulten molt aquesta feina:

• S'hi pot sentir parlar multitud de llengües d'origen divers: català, castellà, xinés, àrab 
(Marroc), urdú, panjabi, hindi, etc.

• La llengua utilitzada de forma predominant -si no única- per part de l'alumnat autòcton 
és la llengua castellana. El català queda reduït a llengua d'ensenyament-aprenentatge, 
a llengua d'aula en les relacions entre el professorat i l'alumnat.11

9 Opinions recollides per N. Gomà i Argilaga i I. Sánchez i Guerrero (2005) pàg.29-30.
10  Algunes d'aquestes dificultats també són citades per N. Gomà i I. Sánchez (2005) pàg.30.
11 Aquesta observació es pot estendre a molts centres de Catalunya d'acord amb  l'estudi realitzat per F.X. Vila i 
Moreno i S. Vial i Rius, Les pràctiques lingüístiques dels escolars catalans: algunes dades quantitatives, destinat a 
explorar els usos lingüístics de l’alumnat que acabava l’ensenyament primari a Catalunya a final dels anys noranta. 
Aquest estudi constatava el predomini del castellà en les relacions entre iguals (amics) tant dins com fora de l'aula. 
L’estudi confirmava que en el cas dels catalanoparlants, la presència de català i castellà era molt semblant (43,9% i 
48,8%). En canvi, entre l’alumnat bilingüe i castellanoparlant predominava el castellà, tot i que la presència del català 
tenia uns percentatges significatius: al voltant del 30%.
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• No tots els alumnes provinents de famílies immigrades s'incorporen a l'inici de l'etapa 
-1R de l'ESO- sinó que ho fan en qualsevol dels quatre cursos depenent de l'edat.

• Alguns alumnes arriben en qualsevol moment del curs: hi ha un degoteig constant de 
nois i noies de diferents edats al llarg dels nou mesos del curs. 

• Alguns alumnes abandonen temporalment el centre i Catalunya per viatjar al seu país 
d'origen i retornen al cap d'unes setmanes o d'uns mesos.

• Certs alumnes nouvinguts pateixen dèficits important d'escolarització i poden arribar a 
desconèixer la lectoescriptura en la seva llengua materna.

• Els  nois  i  noies  que  arriben  a  Secundària,  donada  la  seva  edat,  necessiten  un 
aprenentatge ràpid  per  tal  d'evitar  el  fracàs  escolar.  En aquests  alumnes,  el  fracàs 
escolar sovint significa l'abandonament dels estudis i, molt probablement, l'exclusió i la 
marginació social.

A tots aquest problemes cal afegir que l'alumnat nouvingut és també divers intel·lectualment i, 
per tant, hi ha una enorme variació individual en els ritmes d'aprenentatge, i que té la seva 
història acadèmica.

La  velocitat  en  l'aprenentatge  de  la  llengua  catalana  -o  de  qualsevol  llengua-  varia  molt 
depenent de factors com la família a la que pertany la llengua materna, el coneixement d'altres 
llengües,  el  grau  d'escolarització,  l'origen  geogràfic,  el  grau  d'arrelament  familiar,  etc.  La 
dificultat en l'aprenentatge lingüístic augmenta amb l'edat, especialment a partir del 12 anys 
(Educació  Secundària  Obligatòria),  tant  per  les  característiques  de  l'etapa  com  per  l'edat. 
Arenas (2003) 12 assenyala que l'aprenentatge del català no presenta gairebé cap problema per 
a l'alumnat que s'incorpora en l'educació infantil o en el cicle inicial de primària, però que a 
partir del segon cicle de primària les dificultats es multipliquen ja que la llengua és el punt de 
partida de l’adquisició de molts aprenentatges, la qual cosa fa que l’alumnat que s’incorpora en 
aquestes etapes, sense competència en català, estigui en inferioritat de condicions respecte a 
altre alumnat que no presenta aquesta mancança. 

La  majoria  de l'alumnat  nouvingut  aconsegueix  el  domini  de  la  llengua oral   en  un temps 
relativament curt. Però, tot i que, puguin parlar i, fins i tot, escriure en un català més o menys 
correcte, el temps passat a l'aula d'acollida no els dóna competència suficient per seguir el 
currículum acadèmic. D'acord amb estudis fets a Catalunya13, alumnes d'origen magrebí tarden 
al voltant de tres anys per desenvolupar prou competència conversacional en la llengua de 
l'escola i cinc anys per mostrar una competència lectora acceptable. La majoria dels alumnes 
nouvinguts no aconsegueixen adquirir  el vocabulari específic de cada matèria, ni la capacitat 
de comprensió lectora i oral, ni l'estructura del discurs científic, etc. Aquestes mancances els 
originen  greus  dificultats  i,  en  certs  casos,  frustració  sobretot  quan  han  d'estar  a  l'aula 
ordinària.14

12 També coincideixen en aquesta opinió altres estudis com  C. Sisqués (2008) pàg.34-35.
13 Conclusions de Maruny i Molina (2000).
14 Alguns estudis, Monton (2001-2002), sostenen la teoria que l'aprenentatge total d'una llengua tarda molt més de 

dos anys. D'acord amb les conclusions de Gomà i Sánchez (2005)  és a partir  dels cinc anys d’estada quan 
l’alumnat  nouvingut  es troba en  la  mateixa situació  d’igualtat  que la  resta d’alumnat  per  a  desenvolupar-se 
lingüísticament de manera autònoma i per tant, per comunicar-se i seguir amb normalitat les classes.
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Cada centre ha de gestionar el recurs de l'aula d'acollida a partir de les característiques del seu 
alumnat i de les pròpies necessitats,  però vull destacar algunes limitacions que penso que són 
injustes i caldria esmenar:

• Els recursos humans (1 professor/a per aula d'acollida) són els mateixos tan si es tracta 
d'un aula de15 alumnes com de 5, tan si són alumnes castellanoparlants com si només 
parlen xinés.

• Els alumnes només hi poden assistir 18 hores i la resta fins a 30 han d'assistir a l'aula 
ordinària amb un grup de més de vint alumnes. Malgrat s'intenta donar coherència a 
aquestes hores, un alumne/a de 13, 14, 15 o 16 anys que no parla ni castellà ni català 
està immers en un caos: li és impossible la comunicació i, per tant, es troba molt a prop 
de l'aïllament i la marginació.

• En els dos cursos d'assistència a l'aula d'acollida la majoria (o la totalitat?) de l'alumnat 
nouvingut  no  arriba  a  adquirir  una  competència  lingüística  suficient  per  seguir  les 
classes ordinàries -qualsevol persona que estudia un idioma ho sap-.

• Al final del curs els alumnes han de ser avaluats de totes les matèries del currículum, 
malgrat  no  les  han  cursat  o  no  hi  han  dedicat  el  temps  establert  oficialment.  És 
incongruent  avaluar  una  persona  de  quelcom  que  no  ha  fet,  que  no  ha  tingut  la 
possibilitat d'estudiar, ni de demostrar els seus coneixements.

• L'aula  d'acollida  és  un  recurs  que  facilita  l'aprenentatge  del  català,  però  fora  d'allí 
l'alumnat nouvingut i  el seu professorat es troba abandonat a la seva sort (no hi ha 
materials adaptats, ni recursos de cap mena).

Entrar al setembre en un aula de 1 d'ESO amb vint-i-sis alumnes entre els que s'hi comptaven 
dues alumnes acabades d'arribar de la Xina, tres alumnes nouvinguts de Pakistan, un alumne/a 
arribat del Marroc, tres alumnes d'origen xinès que havien assistit un any a l'aula d'acollida, 
dues alumnes nouvingudes d'Equador, em va fer plantejar les classes de Ciències Socials: què 
podia fer per aquests vint-i-sis alumnes? com podia treballar amb el  grup sencer?. A l'aula 
d'acollida aprenien català amb més o menys rapidesa, però i a les meves classes, què havien 
de fer  tots aquests alumnes que no entenien el  català (ni  el  castellà)?. No em va semblar 
correcte que els alumnes del grup fessin tasques totalment diferents: uns Ciències Socials i uns 
altres deures de l'aula d'acollida. Llavors em vaig plantejar adaptar els materials i les classes a 
la nova realitat. Aquest va ser l'origen d'aquest treball.

La meva  proposta passa per  aprendre Ciències Socials aprenent Català. Penso que en 
matèries  com les  Ciències  Socials  es  pot  fer  una  doble  tasca:  l'alumne/a  va  adquirint  els 
coneixements propis de l'àrea i paral·lelament es veu obligat a aplicar tècniques de component 
lingüístic. Així doncs, l'alumne/a ha de comprendre i adquirir conceptes de la matèria i alhora 
aplicar estratègies “lingüístiques” per llegir i comprendre el text, per aprendre i incorporar el 
vocabulari, per utilitzar les estructures del nou idioma, etc. Aquesta doble tasca és possible si 
es planifica l'ensenyament de la matèria introduint la perspectiva de la llengua15. 

15  L'experiència m'ha demostrat que tots els meus alumnes d'ESO -potser pel fet de ser castellanoparlants- tenen 
dèficits importants quan han d'utilitzar el català: sovint la lectura és poc fluïda, la comprensió d'un text és escassa 
o nul·la,  l'expressió oral  és pobre,  l'expressió escrita és deficient,  etc.  Per això penso que una metodologia 
interdisciplinària beneficia el conjunt de l'alumnat.
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L'ADAPTACIÓ DE MATERIALS: 
EL QUADERN

Tal com he dit abans, és possible incorporar tot l'alumnat nouvingut a les aules ordinàries en les 
classes de Ciències Socials sempre que comptem amb els mitjans apropiats.  Cal tenir  uns 
recursos que facilitin la feina del professorat i l'aprenentatge del seu alumnat. D'un temps ençà 
han aparegut força materials nous destinats a l'alumnat nouvingut, però majoritàriament queden 
circumscrits a l'àrea de llengua. Es necessita un material que permeti la feina d'aprenentatge 
dels alumnes nouvinguts al mateix temps que els ajuda a adquirir uns hàbits de treball.

Per  poder  incorporar  l'alumnat  nouvingut  de  llengua no romànica es  necessita  un material 
específic que no existeix i que, per tant, cal elaborar. Aquest material ha de fer possible:

1. que  l'alumnat  nouvingut  de  llengua  no  romànica  pugui  assolir  part  del  vocabulari 
curricular bàsic de l'àrea de Ciències Socials en llengua catalana,

2. que aquest alumnat pugui treballar de manera autònoma en moments puntuals a l'aula i, 
com a deures, a casa,

3. que  els  alumnes  nouvinguts  trobin  un  material  a  la  seva  mida  que  els  resulti  més 
motivador en fer que se sentin hàbils,

4. que es reforci l'aprenentatge de la llengua catalana que és l'objectiu primer d'aquests 
alumnes, 

5. i  que  el  professorat  de  Ciències  Socials  tingui  un  material  que  l'alliberi  de  l'esforç 
individual i de l'angoixa.

Observant la realitat dels centres i amb la intenció d’elaborar uns materials que pugui aprofitar 
el  màxim de professors i  alumnes em vaig decidir  per fer  una mena de llibre de text  amb 
activitats. Encara ara, per motius que no em pertoca analitzar, el llibre de text és el referent 
central  de la major part  de les classes. El material que he anomenat  QUADERN  Aprenem 
Ciències Socials (1ESO) ve a ser un llibre però amb algunes diferències importants: 

• evidentment, hi ha una forta selecció de continguts,
• el text s'ha reduït a unes línies,
• és pràcticament un material d'autoaprenentatge i
• la pràctica de coneixements lingüístics és permanent.
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L'adaptació està feta a partir dels següents criteris: 

• Les  unitats  segueixen  el  currículum  de  Ciències  Socials  de  1R  d'ESO.  Així  el 
QUADERN  Aprenem Ciències Socials (1ESO)  no s'allunya gaire d'un  llibre de text 
perquè he intentat simplificar la feina del professor/a evitant la dispersió de tasques -per 
exemple, una introducció d'un tema servirà per a tothom, algunes activitats de l'examen 
escrit poden ser comunes, etc.- i també perquè pretenc facilitar la incorporació al treball 
comú de la classe de l'alumnat que progressi molt ràpidament en la llengua. Cal tenir 
present que en una adaptació, per definició, no s'hi pot incloure tot.

• L’estructura interna de les unitats no correspon al cent per cent a la d'un llibre de text ja 
que he introduït elements visuals que facilitin la comprensió de l'alumnat nouvingut, he 
incorporat elements lingüístics per reforçar l'aprenentatge del català i he seleccionat els 
continguts bàsics de Ciències Socials. 

• L'adaptació de cada tema té un fil conductor de tipus lingüístic que permet reforçar el 
treball de llengua que es duu a terme a l’aula d’acollida. L'aspecte de llengua catalana 
que es treballa en cada tema està relacionat amb l'aprenentatge de l'aula d'acollida i 
parteix del vocabulari específic de Ciències Socials o d'expressions i construccions que 
s'utilitzen en el text.  Cal tenir  present que les activitats que incorporen una destresa 
lingüística van sempre una mica endarrerides: no podem introduir una tasca que no 
s'hagi desenvolupat encara a l'aula d'acollida  16. En principi les activitats lingüístiques 
permeten consolidar els aspectes que s'han treballat a l’aula d’acollida.

• Aquesta  adaptació  s'ha  fet  tenint  en  compte  uns  criteris  envers  la  competència 
lingüística dels  alumnes que a l'inici  de curs és nul·la  però que amb els  dies anirà 
augmentant: 17

• Quan comença el tema presento el significat del lèxic de la unitat mitjançant 
imatges.

• He simplificat els textos: les frases són simples i  curtes per facilitar-ne la 
comprensió.

• Els títols són senzills.

• Els enunciats de les activitats són directes i estan reforçats  amb dibuixos 
d'acció.

• He  proposat  activitats  on  l'expressió  escrita  és  limitada,  sobretot  al 
començament, per exemple activitats d’omplir buits, seleccionar, relacionar, 
ordenar, subratllar, pintar, etc. Sempre hi ha un exemple o un model amb del 
qual l'alumne/a pot guiar-se.

• També he tingut  en  compte mantenir  uns  criteris  envers  els  continguts de Ciències 
Socials: 

• Seleccionar els continguts.

• Proposar activitats que afavoreixin el treball autònom de l’alumnat.

16 Per a la seqüenciació de les activitats de tipus lingüístic he utilitzat com a referència el llibre de text  ROMEU 
OLLER, E. i SENDRÓS FARRÉ, M.M., (2008), Món. Llengua i interculturalitat, Barcelona, Grup Promotor Santillana.

17 Coincideixo, en part, amb les recomanacions que fan Andrade i Farré (2003-2004), pàg. 186.
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• Proposar activitats que s'adaptin a diversos ritmes d'aprenentatge, per tant 
he diversificat les activitats tant pel que fa a tipologies com a la dificultat.

• He proposat activitats interdisciplinàries. 

• He incorporat  codis  no verbals  (imatges)  per  superar  la  nul·la  o escassa 
competència lingüística dels alumnes nouvinguts.

• He organitzat  les activitats  d'acord amb una pauta,  però no és necessari 
seguir  l'ordre  (ni  possiblement,  fer-les  totes).  L'ordre  i  la  selecció  de  les 
activitats dependrà del ritme d'aprenentatge de cada alumne/a.

ESTRUCTURA D'UNA UNITAT DEL QUADERN

El  QUADERN  Aprenem  Ciències  Socials  (1ESO) consta  de  28  unitats  que  recorren  el 
currículum de la matèria. L'estructura de totes les unitats és la mateixa:

1. Una portada amb un títol breu i algunes il·lustracions que permeten identificar  què es 
tractarà.

2. El contingut de la unitat sota el títol LLEGEIX. Es tracta d'un text molt breu que recull els 
conceptes  mínims  seleccionats  del  tema.  La  complexitat  i  la  longitud  del  text  van 
augmentant: evidentment, les primeres unitats han de tenir textos més simples i curts ja 
que corresponen a la mínima competència lingüística de l'alumnat, i s'han de fer més 
complexos i llargs cap al final. El text subratlla les paraules que després figuren en el 
vocabulari. El format de lletra i de paràgraf estan triats pensant en la dificultat de llegir 
en un altre idioma 18.

3. Un  VOCABULARI amb suport  visual de conceptes propis del  tema i  que apareixen 
subratllats en el text. Es tracta de conceptes bàsics que l'alumne/a necessita incorporar 
per poder entendre el text. 

4. Les activitats comencen amb un exercici que podem qualificar de cal·ligràfic destinat, 
sobretot, a l'alumnat que té poc o nul coneixement de l'alfabet llatí, però com que també 
obliga  a  la  lectura  del  text  pot  ser  adequat  en  qualsevol  moment.  Hi  ha  diferents 
variants: copiar el text, ordenar frases, omplir buits, ... 19

18  Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete (2007), Cómo elaborar textos de fácil 
lectura, Albacete, Ajuntament d'Albacete.

19 Per comprovar la tipologia d'exercicis, veure “Classificació d'activitats” pàg. 27 i següents.
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5. Totes les unitats compten també amb activitats que treballen el vocabulari: identificar, 
relacionar,  seleccionar,  definir,  retallar  i  enganxar,  dibuixar,  etc.  amb suport  visual  i 
sense.

6. Algunes activitats tenen com a objectiu principal reforçar l'aprenentatge de la llengua 
catalana. Són les que van precedides de Ll. Algunes pretenen reforçar l'ortografia del 
vocabulari de Ciències Socials, altres pretenen ajudar a elaborar frases correctes, altres 
a utilitzar el verb adequat ... La intenció és facilitar la incorporació del català, per això 
aquest tipus d'activitats van progressant en dificultat sense perdre de vista el treball de 
l'aula d'acollida. Estan agrupades de manera que és fàcil eliminar-les sempre que és 
consideri oportú.

7. Malgrat totes les activitats estan orientades a facilitar la comprensió del tema, n'hi ha 
d'específiques. En general, són activitats molt guiades (sempre n'hi ha un exemple) i 
que es poden resoldre amb una comprensió lingüística escassa.  La majoria  són de 
resposta objectiva: marcar, subratllar, ordenar, omplir, seleccionar, relacionar, corregir, 
etc. També, a mesura que avancen les unitats, s'incorporen activitats on cal redactar (a 
partir  d'un  model).  Algunes  venen  precedides  de  ! senyalant  que  tenen  una  certa 
dificultat, bé perquè demanen una més bona comprensió lingüística o més reflexió.

8. Les  activitats  acaben  amb  tres  o  quatre  exercicis  (REPÀS)  per  comprovar  els 
coneixements adquirits. 

9. Cada unitat compta amb una graella (el teu DICCIONARI) per a que l'alumne/a es faci 
un mini diccionari en la seva llengua. En aquesta graella es proposen algunes paraules, 
però la idea és que l'alumne/a la faci seva.

10. Les unitats acaben amb Per saber-ne més  on hi ha dos o tres propostes de vídeos, 
activitats online, webs, ... que l'alumne/a pot utilitzar.

El QUADERN  Aprenem Ciències Socials (1r d'ESO) es presenta en PDF i és un material 
autònom i, penso que, suficient per a tot un curs 20. 

20 Seria ideal adaptar el material per a cada alumne/a, però tots sabem que la realitat de la feina a les aules ho fa 
impossible.
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EL MOODLE “APRENEM 
CIÈNCIES SOCIALS (1R D'ESO)”

Tot i que el QUADERN Aprenem Ciències Socials (1r d'ESO) ja cobria els objectius originals 
de la llicència i és un material utilitzable en la majoria dels Instituts de Secundària, vaig creure 
necessari anar una mica més lluny. 

En els darrers anys s'estan introduint les noves tecnologies en els centres de Secundària. En 
molts IES s’està realitzant un esforç considerable a l’hora d’incorporar maquinària diversa a les 
aules (ordinadors, canons de projecció, ...). La informàtica, les telecomunicacions, Internet, etc. 
es fan cada vegada més omnipresents en els Instituts (i a tot arreu). I tot això perquè s' entén 
que  les  TIC poden  oferir  noves  metodologies  que  facilitin  l’aprenentatge  i  perquè  es  creu 
necessari formar l'alumnat en aquestes tecnologies.  

Malgrat no s'han trobat evidències que l'ús de les TIC influeixin en els resultats escolars dels 
alumnes, l’alfabetització digital sembla essencial de cara al futur dels joves. Aquestes noves 
competències tenen, i tindran encara més, un paper molt important en la trajectòria educativa i 
laboral  dels joves.  Evidentment,  llegir,  escriure, calcular,  tenir  coneixements de ciències, de 
història, de literatura, etc. continuarà essent necessari, però s’haurà de complementar amb les 
habilitats i destreses informàtiques i audiovisuals.

D'altra banda, l'experiència ens demostra que les TIC són un recurs molt engrescador per a 
l’alumnat. El seu ús permet un gran ventall de possibilitats. La producció final de les TIC és molt 
més igualitària, i això ajuda a augmentar l’autoestima dels alumnes en general. L'aula d'acollida 
compta amb una (petita) dotació d'ordinadors i de materials audiovisuals i interactius. Podem 
creure, doncs, que el professorat de l’aula d’acollida en fa un ús intensiu. Però cal pensar en 
quina situació es troben els alumnes nouvinguts i  els seus professors i professores a l'aula 
ordinària.

Han aparegut alguns materials de Ciències Socials destinats a l'alumnat immigrant 21, però no 
n'hi ha cap dedicat a l'alumnat nouvingut de Secundària no competent en català ni castellà. Em 
va semblar indispensable la creació d’alguns materials que s’adeqüin a aquests alumnes. De 
fet vaig pensar que caldria adaptar el QUADERN Aprenem Ciències Socials (1r d'ESO a un 
format diguem-ne TIC. Els objectius específics d'aquests materials són:

21 Es poden trobar a l'apartat “Breu anàlisi d'algunes propostes i materials existents” pàgs. 23-24
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1. Aprofitar  a  les  classes  les  destreses  i  curiositats  de  l'alumnat  envers  les  noves 
tecnologies. Els adolescents actuals estan acostumats a accedir a la cultura mitjançant 
les  noves  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  (telèfons  mòbils,  Internet, 
videojocs, etc.). Els hi és habitual fer zàping per múltiples canals de televisió, navegar 
per Internet, xatejar amb l'ordinador, enviar missatges amb el mòbil, gravar amb una 
càmera digital o escriure treballs amb l'ordinador. Aquestes  tecnologies s'han convertit 
en un element familiar i, fins a cert punt, indispensable de la seva vida. La diferència 
més gran ve donada pel nivell econòmic de la família (i no pas per l'origen geogràfic 
d'aquesta). Cal explotar aquestes habilitats de tots els nostres alumnes amb una finalitat 
educativa.

2. Afavorir o introduir el coneixement i l'ús  d'algunes eines informàtiques.  Hi ha matèries 
-Tecnologia- on es treballa, per exemple la informàtica, i des de altres matèries podem 
reforçar  i  aprofitar  aquests  coneixements.  A  les  aules  d'acollida  també  s'utilitzen 
recursos TIC: els alumnes nouvinguts poden traslladar a l’aula ordinària el coneixement 
après a l’aula d’acollida.

3. Incidir en el tractament de la diversitat. Les noves tecnologies poden tenir una incidència 
positiva ja que l'aprenentatge amb les TIC pot adaptar-se millor a les diferències i ritmes 
de l'alumnat en permetre  la coexistència d’activitats diverses i més adaptades a cada 
alumne/a.

4. Utilitzar els recursos lúdics com a incentiu de l'aprenentatge. Les TIC són un recurs molt 
motivador per a l’alumnat.  He observat en la meva pràctica a l'aula d'informàtica que 
l’alumnat  s’integra  ràpidament  a  la  realització  de  les  activitats  i  manifesta  la  seva 
satisfacció. Es produeix una implicació més intensa: comencen les activitats ràpidament, 
progressen a bon ritme i, sovint, costa fer-los plegar. L'opinió majoritària dels alumnes 
és que “costa molt menys posar-se a treballar que a la classe”. 

Amb  aquests  objectius  vaig  decidir  crear  un  curs  moodle  amb  una  sèrie  de  recursos  de 
Ciències Socials de 1r d'ESO destinats als alumnes nouvinguts de llengua no romànica. Tal 
com he dit abans es tracta d'una mena de QUADERN Aprenem Ciències Socials (1r d'ESO 
però en un altre format i amb alguns afegits.

Tots els materials d'aquest moodle estan creats per treballar amb els alumnes nouvinguts que 
desconeixen el català i el castellà. Potser la comoditat recomanava el format PDF, però crec 
que és millor que qualsevol professor/a pugui modificar els materials segons les necessitats del 
seu alumnat. Però alhora, pensant que els recursos de tots els Instituts no són els mateixos, els 
materials que he creat usant l'OpenOffice estan doblats a PDF. També per aquest motiu la 
majoria són imprimibles: em semblava que no podia oblidar la manca de recursos TIC o les 
limitacions en la seva disponibilitat. L'estructura de les 13 lliçons és la mateixa:

1.          COMENCEM mirant i escoltant  

•        Ofereix un o dos vídeos per fer la presentació del tema amb canó de projecció o 
per visualitzar-los a l'ordinador. Són vídeos molt breus (de menys de 5 minuts) i, 
majoritàriament,  sense explicació per a que les imatges s'imposin.  No tenen cap 
activitat associada, però es pot obrir un debat al fòrum de la unitat.
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•                   Enllacen amb una presentació en OpenOffice.Impress que es projecta a 

l'aula amb el canó de projecció. És bàsica per fer el Mapa de conceptes i es pot utilitzar 
com a guió si es fa una exposició dels continguts de la unitat. L'OpenOffice.Impress 
permet baixar el document i modificar-lo. Les presentacions són molt senzilles i el text 
és gairebé inexistent ja que estan fetes pensant en alumnes que desconeixen el català i 
el castellà, que provenen d'altres sistemes educatius i que, per tant, tenen uns altres 
coneixements de Geografia i d'Història.

2.        VOCABULARI en imatges           És la versió en  PDF de la presentació anterior 
OpenOffice.Impress.  És  més  còmoda  per imprimir i  també  per  facilitar  la  consulta  amb 
l'ordinador per part dels alumnes ja que la podran consultar però no modificar. També pot servir 
per projectar-la si no es treballa amb OpenOffice. 

3.      QUADERN És l'origen i l'ànima de tots els materials. Consisteix en les 28 unitats del 
QUADERN  Aprenem  Ciències  Socials  1r  d'ESO  repartides  en  les  lliçons  del  moodle  i 
relacionades amb les activitats.

4.        TREBALLA amb l'ordinador Conté diferents  tipus d'activitats pensades per  fer  a 
l'ordinador, però la majoria són imprimibles. Sota aquesta etiqueta s'hi troben:

•       QUADERN WEB El mateix text i vocabulari (hipertext) del QUADERN Aprenem 
Ciències Socials 1r d'ESO original, però en format web per a qui opti per treballar 
exclusivament amb l'ordinador, per a que puguin consultar-lo els alumnes des de 
l'ordinador, per a projectar-lo a l'aula ordinària, etc.

•     La llibreta Recull diferents activitats, entre elles el Mapa de Conceptes de la 
Unitat,  en dos formats:  OpenOffice.Writer (modificable i  pensat  per treballar  amb 
l'ordinador) i  PDF (per imprimir). Aquestes activitats tenen dos nivells de dificultat i 
una Solució que es pot imprimir o projectar per facilitar l'autocorrecció.

•       Fes el teu vocabulari Tot i que està pensada com a una activitat del moodle, de 
vegades es fa a partir d'un document OpenOffice.Writer  o OpenOffice. Impress.

•     Treballa: QUADERN Són activitats de Ciències Socials, que he creat, fetes amb 
el moodle, eXe, HotPotatoes. J Clic o WebLim estretament lligades al contingut del 
QUADERN Aprenem Ciències Socials 1r d'ESO o QUADERN WEB. Són una mica 
més difícils que les del QUADERN de paper.
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•      Practica: QUADERN Es una proposta d'activitats de diferents webs o editorials. 
Ofereix la possibilitat de fer activitats de Ciències Socials d'un nivell una mica més 
avançat o sobre aspectes que no s'inclouen en el QUADERN Aprenem Ciències 
Socials 1r d'ESO o en Treballa. La majoria duen instruccions. 

•     Amplia coneixements: QUADERN En la major part de les unitats, he inclòs la 
possibilitat de fer activitats d'ampliació, que procedeixen de diferents webs i autors, i 
que queden fora de l'abast del QUADERN Aprenem Ciències Socials 1r d'ESO. El 
grau de dificultat és força més elevat. 

•       En GRUP He seleccionat o creat activitats per treballar en grup a l'ordinador 
(webquest, cacera del tresor, investigació,...) o bé a l'aula (mural, informe, ... ).

6.          MÉS RECURSOS És una selecció de recursos de la xarxa (webs, MUDS, animacions 
flash ... ) que penso que poden ser útils per treballar amb alumnes nouvinguts. Està destinada 
al professorat. En alguns casos, per exemple, la web Taller de Ciències Socials de Badalona o 
la web de M. Alsius, estan dedicades  o compten amb material per a l'alumnat nouvingut.  

El moodle inclou els suggeriments sobre la seva utilització així com enllaços a alguns traductors 
online, diccionaris, i d'altres eines.
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RELACIÓ DE MATERIALS ELABORATS PER AL MOODLE

1. Vídeos
• L'aigua
• El medi ambient
• Els romans

2. Presentacions OpenOffice. Impress / PDF
• L'Univers
• La Terra es mou
• Els continents
• L'aigua
• La Terra és una esfera
• El clima
• Amèrica
• Àfrica
• La sabana i el desert
• Àsia
• Europa
• La península Ibèrica
• Catalunya
• La Terra pateix
• La Història i el temps
• La Prehistòria
• L'antic Egipte
• El món dels grecs
• Els romans

3. Mapes de conceptes en OpenOffice.Writer /PDF i solucions
• Mapa de conceptes. La Terra
• Mapa de conceptes. Muntanyes i planes
• Mapa de conceptes. Mars i rius
• Mapa de conceptes. Orientació. Els mapes
• Mapa de conceptes. El clima
• Mapa de conceptes. Amèrica
• Mapa de conceptes. Àfrica
• Mapa de conceptes. Àsia
• Mapa de conceptes. Europa
• Mapa de conceptes. La península Ibèrica
• Mapa de conceptes. Catalunya
• Mapa de conceptes. Problemes del medi ambient
• Mapa de conceptes. Història: comptar el temps
• Mapa de conceptes. La Prehistòria
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• Mapa de conceptes. L'antic Egipte
• Mapa de conceptes. El món dels grecs
• Mapa de conceptes. Els romans

4. Activitats en OpenOffice.Writer /PDF i solucions
• La Terra, un planeta del sistema solar
• El clima

5.  Vocabulari  amb  document  en  OpenOffice.Writer  o 
OpenOffice. Impress

• Vocabulari. El relleu dels continents
• Vocabulari. Orientació: els mapes
• Vocabulari. Amèrica, Àfrica i Àsia
• Vocabulari. Medi ambient
• Vocabulari. Els déus i deesses de l'antic Egipte
• Vocabulari. Els déus i deesses de l'antiga Grècia

6. Activitats Treballa: QUADERN

• Qüestionari moodle
• Unitat 1: la Terra (10 exercicis)

• HotPotatoes
• Els continents i els oceans. Muntanyes i planes (32 exercicis)
• El clima (40 exercicis)
• La Prehistòria (19 exercicis)
• El Paleolític (21 exercicis)
• El Neolític i l'Edat dels Metalls (24 exercicis)
• El Nil i els egipcis (25 exercicis)
• L'escriptura i la religió egípcies (30 exercicis)
• Els romans (56 exercicis)
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• Exe
• Unitat 1: la Terra (10 exercicis)
• Mars i rius (22 exercicis)
• Amèrica (27 exercicis)
• Àfrica (32 exercicis)
• Àsia (19 exercicis)
• Repàs dels continents (3)
• Problemes del medi ambient (45 exercicis)
• El món dels grecs (33 exercicis)

• LIM
• Història, comptant el temps (85 exercicis)
• La península Ibèrica (46 exercicis)

• J clic
• Treballa Quadern 4. Orientació: els mapes (67 exercicis)
• Europa (48 exercicis)

7. Activitats en GRUP
• Fem un mural: el relleu
• Activitat per fer en grup: un dossier
• Un viatge per descobrir deu ciutats

8. Altres documents
• Full de presentació de la matèria
• Full de normes de la classe de Ciències Socials
• Pòster de normes de l'aula d'Informàtica
• Nota informativa per a la família (àrab)
• Butlletí de Ciències Socials (àrab, urdú i xinés)
• Prova inicial de coneixements informàtics (2 nivells de competència lingüística)
• Prova de detecció de coneixements previs  de la Unitat 13. Els romans
• Proves d'avaluació de la Unitat 13. Els romans (2 nivells de competència lingüística)
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BREU COMENTARI D'ALGUNES 
PROPOSTES I MATERIALS 

EXISTENTS

Davant el ràpid augment del nombre d'alumnes nouvinguts, els instituts s’han organitzat segons 
el tipus d’alumnat que han anat acollint i han fet grans esforços imaginatius per poder aprofitar 
al màxim els seus recursos. El professorat ha reivindicat a les institucions educatives recursos 
específics per aquests alumnes que, en el cas de les Ciències Socials, no han arribat. Alguns 
professionals  han fet  un  gran esforç per  facilitar  a  aquests alumnes uns materials  que els 
permetin progressar. Alguns treballs per acostar les Ciències Socials a l'alumnat nouvingut són:

• C. Andrade Platero i A. Farré, Materials d'aprenentatge per a l'alumnat nouvingut en la 
fase  de  transició  a  l'aula  ordinària,  Memòria  de  treball  de  la  Llicència  d'estudis 
retribuïda, curs 2004-2005.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200405/memories/950m.pdf

Dóna orientacions per adaptar materials per a l'alumnat nouvingut que ja ha estat un 
curs a l'aula d'acollida i que, per tant, té una competència bàsica en llengua catalana i 
facilita  3  unitats  adaptades de nivells  i  matèries  diferents.  Introdueixen el  treball  de 
llengua en les unitats de Ciències Socials i Naturals en un intent de consolidar-lo, però 
tan  les  recomanacions  com  els  exemples  parteixen  d'un  cert  domini  de  la  llengua 
catalana.

• C.  Lumbierres  Naya,   Elaboració  d'un  material  interdisciplinari  per  treballar 
conjuntament  des  de  l'Àrea  de  llengua  i  Tutoria  les  habilitats  bàsiques  d'accés  al 
currículum  i  les  competències  socials,  Memòria  de  treball  de  la  Llicència  d'estudis 
retribuïda, curs 2003-2004.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/841m.pdf

Material  adreçat  a Tutoria  i  llengües que facilita  algunes orientacions en el  moment 
d'adaptar materials interdisciplinaris.

• L. Vilà i Prunés, Metodologies i materials interdisciplinaris per als alumnes nouvinguts,  
Memòria de treball de la Llicència d'estudis retribuïda, curs 2004-2005.
 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200405/memories/918m.pdf
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Aquest material està pensat per les aules ordinàries que acullen els alumnes nouvinguts 
un cop han superat l’etapa inicial de l’aula d’acollida, és a dir, després de passar un curs 
aprenent català. Va lligat una pàgina web.

• M. Alsius Serra,  Traspàs de la fascinació de les TIC a àmbits del currículum de les  
ciències socials de 1r d'ESO, Memòria de treball de la Llicència d'estudis retribuïda, curs 
2004-2005.
http://www.xtec.net/~malsius2/index.htm 
http://phobos.xtec.net/malsius2/index.htm

Es tracta d'una pàgina web amb diferents continguts del currículum de 1 d'ESO que té 
un  apartat  adreçat  a  l'alumnat  nouvingut  amb un  vocabulari  visual  i  unes  activitats 
interactives o per  imprimir,  així  com unes recomanacions  en el  moment  de adaptar 
materials. També ofereix activitats a dos nivells de dificultat i uns exercicis de síntesi per 
fer amb l'ordinador. Alguns inconvenients són que les activitats TIC no tenen adaptació 
per a nouvinguts no competents en català ni en castellà, i que, en alguns casos, els 
textos de suport per a resoldre les activitats estan en castellà.

• Polis.  Quadern de diversitat.  Ciències  Socials  1 ESO,  Ed.  Vicens Vives,  Barcelona, 
2007.

Adaptació del llibre de text de 1r d'ESO d'aquesta editorial per a alumnes que ja han 
assolit un bon nivell de llengua. El text és més breu però no és accessible per alumnes 
no  competents  en  llengua  catalana,  demana  una  bona  comprensió  lectora.  Intenta 
presentar activitats més senzilles i directes, però encara cal un bon nivell d'expressió 
escrita.

• R.M.  Aragonés Tossas,  E.  Dòria  Bozzo,  M.J.  Monter  Domec,  M.  Piqueras  Cano,  J. 
Rovira Cullell, J. Santiago Bosch i A. Sopeña Nualart

http://xtec.cat/recursos/socials/taller/

És  una  adaptació  de  materials  de  primer  d'ESO  feta  per  un  grup  de  professors  i 
professores de Badalona en la que vaig participar. Aquesta adaptació s'adreçava als 
alumnes nouvinguts que des del TAE s'incorporaven a l'aula ordinària,  per tant se'ls 
suposava un cert domini lingüístic -encara que petit-.  L'avantatge sobre els anteriors 
treballs de la llista és que seguia el currículum en un intent d'acostar el treball  dels 
alumnes nouvinguts al dels seus companys de l'aula ordinària, però no cobreix tot el 
currículum.
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ANNEX 1
CLASSIFICACIÓ D'EXERCICIS
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TIPUS D'EXERCICIS: ACCIÓ

UNITAT 
1

UNITAT 
2

UNITAT 
3

UNITAT 
4

UNITAT 
5

UNITAT 
6

UNITAT 
7

UNITAT 
8

Cert / fals 
(marcar, 
subratllar, 
encerclar, 
pintar, 
tatxar, 
triar... )

13,26 9,13,17 8,16 6,2 9,18 17,18 6,18 4,1

Classificar 15,18,19 8,12 5,12 9 5,15

Completar 
mapa, 
dibuix, 
fotografia

12,28 16 11 17,18 10,16,17 14 10,12,15

Completar 
sèries

9,19 3,9,11 7 7

Contestar, 
fer frases

23,27 3,5 5,12,24 19 16,19 14 16,18

Copiar 1 1 1 1

Definir o 
identificar 
conceptes 
definits

16 3 11,21

Dibuixar, 
pintar

4,5,6,7,
25

19 11,15 6 4,15,16 0,3,13

Enllaçar 3,1 4

Mots 
encreuats

14 19 20 17

Omplir 
buits

14,15,20 8,10,12, 
19,20

6,9,10,
21

5,7,13,
14

6,13 1,3,8 8,9,11 6,9,11
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Ordenar 
lletres, 
paraules, 
fragments, 
oracions

8 1,4,23 8 2,3 13

Relacionar 
amb 
fletxes

2,18,21 2,14 2,3,17,
20

4,10,15, 
16

2,4,14 2,5,12,
15

7,13,19 2,8

Retallar i 
enganxar

1

Seguir un 
fil

7

Sopa de 
lletres

17,24 11 13 13 14

Subratllar 4,1 5

Substituir 11,22 5,15 7 1,7

Triar opció 18 22 20 17
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TIPUS D'EXERCICIS: APRENDRE CATALÀ

UNITAT 
1

UNITAT 
2

UNITAT 
3

UNITAT 
4

UNITAT 
5

UNITAT 
6

UNITAT 
7

UNITAT 
8

Abecedari 
(escriure, 
ordenar,...)

9,10, 8 2

Adjectius 5,6

Articles 8,21 15

Cal·ligrafia 1 1 1 1 1 1 3 1

Construir 
frases

Demostra-
tius
Majúscula/
minúscula

13,14 8,9 10,19 14 7 4 3,4

Masculí 
/femení

8,21 6,7,8,9 6

Noms 3,4,8,9, 
10

5

Nombres 4,14 20 11

Ortografia 
del 
vocabulari

16 13 9 11

Ortografia 7

Puntuació

Singular 
/plural

8,9,10, 
11,12

14,15 9 6

Verbs 9

Verb ésser 6

Vocal/ 
consonant

19 12,13 9,19 13,14

30

Maria Jesús Monter Domec       Aprenem Ciències Socials (1 ESO)



TIPUS D'EXERCICIS: CIÈNCIES SOCIALS

UNITAT 
1

UNITAT 
2

UNITAT 
3

UNITAT 
4

UNITAT 
5

UNITAT 
6

UNITAT 
7

UNITAT 
8

Aplicar 
coneixe-
ments de 
la unitat

12,15,1
7,20,22,
23,24,2
5,27,28

4,6,7,10, 
11,12,15, 

16,17, 
18,20

3,4,5,6,
13, 

16,22, 
23,24

3,4,6,14, 
17,19, 
20,21

4,10,13,
18,19

5,14,16,
18, 19,
20, 21

10,11, 
14,15,18

7,8,9,10,
14,

16,17

Identificar 
imatges 
del 
vocabulari 
de la unitat

2,3,4,5,
6,7,
21

2 2,11,14,
18

2 2,16,17 2 1,19 0,2,13

Identificar 
conceptes 
treballats 
en la unitat

8,11,16 3,5 12,17 13,16, 
18,19

3,5,9,20 11,13,17 12,13, 
16,17

18

Classificar 
conceptes 
o 
informació

18 15 11,12 6,7,12, 
15,17

15

Discrimi-
nar 
informació 
sobre la 
unitat

26 19 7 5

Aplicar 
coneixe-
ments que 
no són 
propis de 
la unitat

15 7
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TIPUS D'EXERCICIS: ACCIÓ

UNITAT 
9

UNITAT 
10

UNITAT 
11

UNITAT 
12

UNITAT 
13

UNITAT 
14

UNITAT 
15

UNITAT 
16

Cert / fals 
(marcar, 
subratllar, 
encerclar, 
pintar, 
tatxar, 
triar... )

12 9 8,12 11,16 5,7,10 8,1 8,1 10,11

Classificar 6,1 8 14 11

Completar 
mapa, 
dibuix, 
fotografia

16,19 13 2 9 17 3,5

Completar 
sèries

11 6 13 6 3

Contestar, 
fer frases

9,13 17 9,11,16 5,6,7,8, 
10,17

12 17,18,19 4,6,14

Copiar 1 4 1

Definir o 
identificar 
conceptes 
definits
Dibuixar, 
pintar

0,3,14 12 5 14 1

Enllaçar 14

Mots 
encreuats

18 17 19 13 14 15

Omplir 
buits

4,5,8,10 3,8,14 1,4,7 1,12,15 3 1,3,4,6 4,6 12

Ordenar 
lletres, 
paraules, 
fragments, 
oracions

1 2 5 1,12,15 7
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Relacionar 
amb 
fletxes

7 2,5,7 2,3,14, 
15

3 1,11 2,7,16 2,7,9 2,9

Retallar i 
enganxar

6 13 5

Seguir un 
fil

4 4

Sopa de 
lletres

11 13 10 11 13

Subratllar 9 9

Substituir 2 15 16 8

Triar opció 9,18 12 15 16
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TIPUS D'EXERCICIS: APRENDRE CATALÀ

UNITAT 
9

UNITAT 
10

UNITAT 
11

UNITAT 
12

UNITAT 
13

UNITAT 
14

UNITAT 
15

UNITAT 
16

Abecedari 
(escriure, 
ordenar,...)

14 6

Adjectius 3

Articles 8,1 15 15 13 10,11

Cal·ligrafia 1 1 1 1 2 1 1 1

Construir 
frases

5 15

Demostra-
tius

6,7

Majúscula/
minúscula

3,5 9,12 4,6

Masculí 
/femení

8,1 15 15 3 5,13 10,11

Noms 1 1 1

Nombres 7

Ortografia 
del 
vocabulari

9 3,5 8 12

Ortografia 4 15 12

Puntuació 5 15

Singular 
/plural

6,7,8,10 10,11 15 12,13,15 3 3,4,6,7, 
13

10,11

Verbs 1,9

Verb ésser 4,1

Vocal/ 
consonant

12 3
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TIPUS D'EXERCICIS: CIÈNCIES SOCIALS

UNITAT 
9

UNITAT 
10

UNITAT 
11

UNITAT 
12

UNITAT 
13

UNITAT 
14

UNITAT 
15

UNITAT 
16

Aplicar 
coneixe-
ments de 
la unitat

2,9,11, 
12,13,14

3,4,5,13,
14,

15,17,19

3,4,8,9, 
10,

11,12, 
13,14, 
16,17

3,4,6,8, 
9,10, 

16,17,18

9,10,12,
13

7,11,12,
15, 17

8,9,10, 
16,17,19

3,4,5,6, 
8,13,14,

15,16

Identificar 
imatges 
del 
vocabulari 
de la unitat

0 2,16 2 2,11,14,
19

1 2,13 2,14 2

Identificar 
conceptes 
treballats 
en la unitat

8,18 7 5,6 19 7

Classificar 
conceptes 
o 
informació

6,7 11 8,11 14,16 11,18 9

Discrimi-
nar 
informació 
sobre la 
unitat

5,6

Aplicar 
coneixe-
ments que 
no són 
propis de 
la unitat

6,7,8 19

35

Maria Jesús Monter Domec       Aprenem Ciències Socials (1 ESO)



TIPUS D'EXERCICIS: ACCIÓ

UNITAT 
17

UNITAT 
18

UNITAT 
19

UNITAT 
20

UNITAT 
21

UNITAT 
22

UNITAT 
23

UNITAT 
24

Cert / fals 
(marcar, 
subratllar, 
encerclar, 
pintar, 
tatxar, 
triar... )

7,15 7,8,16 14 10 5,14 3,4,8,15 13,14

Classificar 6,10,11 9,14,15 10,12 9,12 18

Completar 
mapa, 
dibuix, 
fotografia

17 18 16 15 9,1

Completar 
sèries

10,12 11 9 5

Contestar, 
fer frases

12 3,15 3,6,14, 
15

18 7,14,17,
18

6,8,12 9,16,17,
19

Copiar 1 1

Definir o 
identificar 
conceptes 
definits

3

Dibuixar, 
pintar

10 6 3,9,15 8

Enllaçar 10

Mots 
encreuats

16 13 17

Omplir 
buits

4,8,14 3,4,5 1,4,5,6 4,5 1,6,9,10,
11, 16

5,10,11 1,4 6,7,11, 
15

Ordenar 
lletres, 
paraules, 
fragments, 
oracions

1,6 1,7 1
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Relacionar 
amb 
fletxes

2,5 2,11 2,9 2,12 2,4 2,6,13 2,5 2,4,12

Retallar i 
enganxar

7 9

Seguir un 
fil

3

Sopa de 
lletres

13 13 13

Subratllar 9 8 7 12 3

Substituir 13 7

Triar opció 18 17 8 11 16 11
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TIPUS D'EXERCICIS: APRENDRE CATALÀ

UNITAT 
17

UNITAT 
18

UNITAT 
19

UNITAT 
20

UNITAT 
21

UNITAT 
22

UNITAT 
23

UNITAT 
24

Abecedari 
(escriure, 
ordenar, ...)

11

Adjectius 7

Articles 4,5 4 10 4

Cal·ligrafia 1 1 1 1 1 1 1 1

Construir 
frases

3

Demostra-
tius
Majúscula/
minúscula

5,7 4 3

Masculí 
/femení

4 4,5,6 4,5,6,7 10

Noms 8,9 1,9

Nombres 16 4,5,6,7, 
8,10,11,
12,14, 
15,16, 
17,18

Ortografia 
del 
vocabulari

7,8 6,7 6 3,1 11 4

Ortografia 3,5 4,5 6

Puntuació 5 3 6 3

Singular/ 
plural

4 4,5,6 4,5,7 10

Verbs 9,10,11 8,9,10, 
11,12

9,1 11,12,13

Verb ésser
Vocal/ 
consonant
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TIPUS D'EXERCICIS: CIÈNCIES SOCIALS

UNITAT 
17

UNITAT 
18

UNITAT 
19

UNITAT 
20

UNITAT 
21

UNITAT 
22

UNITAT 
23

UNITAT 
24

Aplicar 
coneixe-
ments de la 
unitat

3,5,12, 
14,15, 
17,18

14,15, 
16,17,18

3,8,14,1
5

11,14,15,
16

3,10,13,
14, 

15,16,1
7,18

3,5,7,8, 
9,14,15,
16,17,18

5,6,7,8, 
10, 

11,12

2,3,4,5, 
6,7,8,9, 
10,11, 
12,13, 
14,15, 
16,17, 
18,19

Identificar 
imatges del 
vocabulari 
de la unitat

2,16 2 2,7,13 2,6 2 2,9 2,9,10

Identificar 
conceptes 
treballats 
en la unitat

13 6,13 7,13 11 4

Classificar 
conceptes 
o 
informació

6 9,10,12 12 12 6

Discriminar 
informació 
sobre la 
unitat

4

Aplicar 
coneixe-
ments que 
no són 
propis de 
la unitat

14

39

Maria Jesús Monter Domec       Aprenem Ciències Socials (1 ESO)



TIPUS D'EXERCICIS: ACCIÓ

UNITAT 
25

UNITAT 
26

UNITAT 
27

UNITAT 
28

UNITAT 
29

Cert / fals 
(marcar, 
subratllar, 
encerclar, 
pintar, 
tatxar, 
triar... )

3,10,22 8,18 7,9,24 6,16,17, 
19

8,16

Classificar 11,16 12,21 4,14

Completar 
mapa, 
dibuix, 
fotografia

2,14 2,24 17 14 5,7

Completar 
sèries

12,19

Contestar, 
fer frases

7,18,21,
24

5,11,21, 
22,23

6,10,22 6,10,12 14,18, 
19,20

Copiar

Definir o 
identificar 
conceptes 
definits

15

Dibuixar, 
pintar

6

Enllaçar 3 20

Mots 
encreuats

23 23 17

Omplir 
buits

1,4,8, 
15,20

1,4,10, 
13,20

1,8,13 1,4,5,11 1,6,8, 
10,13

Ordenar 
lletres, 
paraules, 
fragments, 
oracions

6,9 16 7 11
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Relacionar 
amb fletxes

5,13 7,16,19 2,5,25 2,3,9,15 2,9,12

Retallar i 
enganxar

19

Seguir un 
fil

7 21

Sopa de 
lletres

17 12 4

Subratllar 17 12 3 13

Substituir 14,15 11,18

Triar opció 25 9 15 8,18

41

Maria Jesús Monter Domec       Aprenem Ciències Socials (1 ESO)



TIPUS D'EXERCICIS: APRENDRE CATALÀ

UNITAT 
25

UNITAT 
26

UNITAT 
27

UNITAT 
28

UNITAT 
29

Abecedari 
(escriure, 
ordenar, ...)

20

Adjectius 16,17, 
19,20

11 8,9

Articles 3 10

Cal·ligrafia 1 1 1 1 1

Construir 
frases
Demostra-
tius
Majúscula/
minúscula

7

Masculí 
/femení

19,20. 7 11 8

Noms 16,20. 1,3 1,13

Nombres 3,4,5,6 14

Ortografia 
del 
vocabulari

4,9 11

Ortografia 4,8 20 8 7

Preposi-
cions

1,3,4 11,12

Puntuació

Singular/
plural

19,2 4,7 11 12,13

Verbs 1,10,11,
12,13, 
15, 16

1,10,11, 
12,13,21

13,14, 
21

1

Verb ésser
Vocal/
consonant
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TIPUS D'EXERCICIS: CIÈNCIES SOCIALS

UNITAT 
25

UNITAT 
26

UNITAT 
27

UNITAT 
28

UNITAT 
29

Aplicar 
coneixe-
ments de la 
unitat

5,6,7,1
8,21, 

22,24, 
25

7,8,9,16,
18,21, 

22,23,24

5,9,10, 
15,16, 
17,22, 
23,24

6,7,8,9, 
10,14, 
16,17, 
18,19

5,6,7,14,
16,18, 
19,20

Identificar 
imatges del 
vocabulari 
de la unitat

2,14,23 2,16,17 2 2 2,17,20

Identificar 
conceptes 
treballats 
en la unitat

9 14,15 18,19 4

Classificar 
conceptes 
o 
informació

19 25 15 15

Discriminar 
informació 
sobre la 
unitat

Aplicar 
coneixe-
ments que 
no són 
propis de la 
unitat

6,19
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