
CONEIXEU EL MATERIAL

ARA I ADÉS?



Què és?
És un material per a l'aprenentatge del català.

A qui va adreçat?

Estructures formades per oracions bàsiques amb expressions.
Grups de paraules i fórmules memoritzades per tal de comunicar una informació limitada en
situacions senzilles i quotidianes.
Pot enllaçar grups de paraules amb connectors simples (i, però, perquè).

A l'alumnat nouvingut d'aula d'acollida.
Cal tenir molt en compte que la competència lingüística en els alumnes d’aula d’acollida és molt
limitada (nivell A1 i A2 del MECR). Concretament, en aquest estadi de la llengua l’aprenent utilitza:

L'objectiu del material és...
Facilitar l’aprenentatge de la gramàtica a l’alumnat nouvingut, partint de l’enfocament que les llengües,
tot i ser diferents, són sempre instruments de comunicació que tenen elements comuns i apliquen
estratègies semblants. Per tant, es poden aprofitar aquestes coincidències per resoldre les dificultats
d’aprenentatge relacionades amb les estructures diferenciades entre les llengües que coneix
l’alumnat i la que està adquirint, en aquest cas el català.

Les activitats...
Es presenten en el quadern en tres grans blocs: sintaxi, morfologia i fonètica. Estan pensades per a
l’alumnat nouvingut a partir del cicle mitjà de primària i fins a quart d’ESO. Atesa l’amplitud d’edats
que s’abasten, cal tenir en compte la capacitat madurativa de l’alumnat en l’execució de les activitats.
El material es pot trobar a la xarxa i consta d'un dossier de material manipulatiu i un altre
d'orientacions per al professorat. Cal remarcar que aquestes propostes didàctiques no són un
mètode per ensenyar la llengua, sinó uns exercicis visuals concrets per treballar aspectes gramaticals
per a l’alumnat nouvingut en l’estadi inicial d’aprenentatge de la nova llengua.

El material que presentem a continuació és un material d'acompanyament de l'Ara i Adés.
Concretament, consta d'uns vídeos elaborats per l'aula d'acollida de l'Institut Escola Àngel de Tobies
del Vendrell. A través d'aquests vídeos es poden treballar les imatges oralment, perquè els alumnes
de l'aula d’acollida segueixin l'aprenentatge des de casa mitjançant vídeos penjats a youtube.

Vídeos...

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0069/a15272bf-6955-4266-9028-19f45a9ed571/material-_alumnat.-pdf.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0020/6ff51663-30cf-47b3-994e-982462f344bb/orientacions_professorat.pdf
https://agora.xtec.cat/ieangeldetobies/el-nostre-alumnat/aula-d-acollida/

