
Els alumnes nouvinguts
sense coneixement de

Llengua Catalana  a
l�IES Berenguer d�Anoia

El nostre objectiu: una ràpida
integració a les aules. La
normalitat com més aviat

possible



Problemàtica que es presenta a
l�Institut
 La dels alumnes

! Desconeixement de la Llengua i la cultura
pròpies del territori d�acollida que té com a
conseqüències :
! Desorientació, desubicació, dificultats per a la

integració al nou ambient
! Dificultat pel seguiment de les classes

ordinàries ( per la llengua)



Problemàtica que es presenta a
l�Institut
 La del Centre com a organització

! Manca d�informació  prèvia de la seva
escolarització

! Dificultat de l�organització horària del taller
i els suports

! ...



Els nostres recursos

!  Ordinaris:
! la feina de tots

! Extraordinaris:
! El Taller de Llengua i Cultura

! El Suport lingüístic



Una Resposta: El Suport lingúístic

Prioritats
! Facilitar l�accés a  l�ús de la Llengua el

més aviat possible
! Compatibilitzar-lo amb la incorporació a

l�aula ordinària la mejor quantitat possible
d�àrees

! Flexible: s�ha d�adaptar a les necessitats
d�alumnes molt diferents



Organització del
Suport Lingüístic 1

" A càrrec d�una única professora del
departament de Llengua Catalana

" Abraça una franja horària de 10 hores
setmanals

" Els alumnes de primer, segon i quart podran
estar distribuits entre tots els grups, els de tercer
entre dos grups.

" Les 10 hores coincidiran amb l�horari de les
optatives dels grups de 1r, 2n, 3r i 4t d�eso de
referència i dues hores d�estudi de 1r.



Organització del
Suport Lingüístic 2

" Un alumne pot romandre a l�ala de suport  de 2
a 10 hores a la setmana: Les dues hores de
l�optativa del seu grup, més les que siguin
necessàries

" Paulatinament s�incorpora a l�aula d�origen per
àrees completes, amb l�acord de la responsable
del suport i del professorat d�àrea

" Tant aviat com sigui possible només va a l�aula
del suport lingüístic les dues hores de l�optativa

" Hem creat l�optativa suport lingüístic i l�alumne
és avaluat d�ella



La distribució dels alumnes ara
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Metodologia

Per projectes

" D�on Venc?

" On Visc?

" Fer un conte


