
SEMINARI DE COORDINADORS LIC DE 
CENTRE I TUTORS D’AULA D’ACOLLIDA

"Escoltar, llegir, parlar i interactuar en un món 
intercultural"

CURS 2019-20
ELIC ALT PENEDÈS 

Elisenda Papiol
Rosa Vidal
Marga Sans

https://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/seminariclic/
https://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/seminariclic/


Sessions del seminari i horari: 
Divendres de 12h. a 14h. – SALA D’ACTES DEL SERVEI EDUCATIU

ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 12 presencials + 3 treball en el centre 
– presentació activitat i qüestionari de valoració-)

8/11/19 - Presentació del Seminari. Sensibilització sobre l’ús de la llengua catalana als 
centres educatius a càrrec de Teresa Tort del CNL.

29/11/19 - La narració oral i la lectura en veu 
alta a càrrec de Jordina Biosca
7/2/20 -   Tenim la paraula. Programa de llengua oral.
6/3/20 -  Llegir per parlar. La importància de la conversa a partir de la lectura. Presentació 
dels materials Llegir per parlar del CNL. 
17/4/20 - La interacció per a la millora de la comunicació oral. Presentació del joc 
Endevina-la i l’Autobiografia lúdica a càrrec del CNL.
8/5/20 - Intercanvi d'experiències. Presentació de la proposta Scrabble escolar. Una 
experiència per compartir a càrrec de la Federació d’Scrabble de Catalunya.

 

Planificació del Seminari CLIC i Tutors d’AA a l’Alt Penedès



Sessió 2 - La narració oral 

Amb la col·laboració de la Jordina Biosca 

○ Gaudir de l’experiència de la 
narració oral com a eina d’expressió 
d’emocions, maneres de pensar, de 
fer. En definitiva, un mitjà per a 
enriquir la nostra identitat en un 
món intercultural.



Materials i recursos

https://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/
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ACTIVITATS CLIC I AA A L’ALT PENEDÈS

https://docs.google.com/presentation/d/1Aa3LHCPwRRz0C-fFa-2LAcewKhYcS_ra4ruoc5kPsik/edit?usp=sharing


Informacions i recursos

● DILLUNS 2 DE DESEMBRE

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 

TENIM LA PARAULA
● Contes portats pel vent - material Aula acollida
● Contes del món
● Racó de contes
● Una mà de contes
● Dibuixa contes - Betevé
● Vivim del cuentu 
● Certamen lectura en veu alta

http://comsoc.cat/ca/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/racodecontes
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.youtube.com/watch?v=EOsA_hRo9CM
http://www.vivimdelcuentu.org/?lang=ca
http://www.lecturaenveualta.cat/


Recordeu que compteu amb el suport de les 
assessores LIC dels Serveis Educatius 

Rosa Vidal  rvidal29@xtec.cat

Marga Sans msans229@xtec.cat

Elisenda Papiol epapiol@xtec.cat
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