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INTRODUCCIÓ

L'IES BENDINAT presenta una quantitat d'alumnat no catalanoparlant molt alta. Sobretot, destaca

 l'elevat nombre d'alumnes procedent d'altres països, a més d'un cinc per cent de la península. Tenint

 en compte aquesta demanda, el projecte d'acollida lingüística és més que indispensable perquè

 aquest alumnat s'incorpori i es vagi adaptant a l'entorn escolar sense barreres lingüístiques.

A més del gran nombre d'alumnes que començaren el PALIC a principi de curs, s'ha de parlar de la

 heterogeneïtat de llengües de procedència diversa.

En un principi, hi havia un 50% de parla anglesa i un 50% de parla castellana(45% sudamericans i

 un 5% de la península), a més d'un 5% de distintes nacionalitats com ara Bulgària, Ucraïna, Itàlia,

 Holanda, Alemanya etc. I, al llarg del curs, s'han incorporat alumnes nous( sudamericans i

 anglesos).

A tot això, cal dir que per la similitud de les llengües, els castellanoparlants han tingut un

 avançament més ràpid que els altres; la qual cosa, ens ha permès que entre ells mateixos s'ajudassin

 i estimulassin per utilitzar el català com a llengua vehicular a les classes de PALIC.

Amb aquest conjunt de circumstàncies, s'ha intentat, des de principi de curs, treballar una primera

 fase de coneixements entre els mateixos alumnes, a través d'estructures senzilles, de diàlegs,

 presentacions, descripcions físiques i psicològiques de persones, descripcions de coses, vocabulari

 sobre la roba, colors, fruites, verdures(...), situacions reals i quotidianes ,etc.

El repte final ha estat poder enregistrar , utilitzant com a eina l'ordinador, aquestes situacions i el

 que hem treballat a classe a través d'una càmera digital,  per motivar-los a comunicar-se en català i

 així poder gaudir de l'activitat, la qual cosa, creim que hem aconseguit.

A continuació presentam la unitat didàctica sobre ELS RECURSOS AUDIOVISUALS A L'AULA

 DE PALIC.



UNITAT DIDÀCTICA

    ELS RECURSOS AUDIOVISUALS A L'AULA D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC

         OBJECTIUS

1.Saludar i presentar-se als companys amb frases senzilles del tipus �jo som...�,� em

dic...�, �el meu nom és...�.

2.Contestar les preguntes dels seus companys i explicar el seu lloc de procedència,

quina edat tenen, on viuen i amb qui.

3.Formular preguntes i respostes a través d'un �role-play� sobre una situació real; per

exemple  �denunciar la desaparició d'algú�.

4.Descriure físicament una persona, començant per la cara ,l'alçada i acabant amb el

tipus de roba que porta; utilitzant adjectius descriptius (alt, prim...) colors bàsics

(blau, vermell...) i el vocabulari sobre vestuari simple (vestit, pantalons, samarreta,

falda...).

5.Aportar les seves opinions sobre alguna cosa amb l'expressió �m'agrada + substantiu�,

o �m'agrada + infinitiu�.

6.Formular i contestar preguntes sobre el fet real d'anar a comprar, emprant el

vocabulari de fruites i verdures bàsiques (poma, pera, lletuga, tomàtiga...).

7.Utilitzar els números del 0 al 1000, per emprar-los en la conversa de la botiga: �Què

val?�, �...euros�.

8.Pronunciar tots els fonemes ,de la llengua catalana, apresos en el primer trimestre de

manera correcta; sobretot, incidint en l'ús de la �a-e� neutra i la �g-j�.

9.Practicar les expressions orals, abans esmentades per escrit, fixant-se en la diferència

fonètica i escrita de la �a-e� neutra i �g-j�.

10.Gaudir de la nova llengua a través d'un mitjà audiovisual (càmera digital, ordinador).



CONTINGUTS

1. Presentacions d'ells mateixos sobre la seva procedència i la seva realitat a Mallorca (
    família més directa, lloc, edat, ...).

2. Descripcions físiques de persones ( cara, alçada, vestuari...).

3. Lèxic de les situacions comunicatives presentades: la policia (dades d'una persona)
                     i  la tenda de queviures( noms de fruites i verdures).

4.  Diàlegs.

TEMPORITZACIÓ

 La preparació de diferents situacions comunicatives on l'alumnat ha pogut desenvolupar les quatre
habilitats lingüístiques ( parlar, escriure, escoltar i llegir) s'ha duit a terme des del començament de
curs. Per tant, la durada d'aquesta preparació és d'un trimestre:

Primer  mes: Presentacions, salutacions i comiats.

Segon mes: Descripcions( vestits, colors, cos humà, adjectius).

Tercer mes: Situacions reals ( la família, l'escola, l'aula, la ciutat, la botiga)

El resultat final de la unitat didàctica s'ha fet en dues sessions:

La realització de l'enregistrament en càmera digital té una durada de 50 minuts  igual que  la darrera
sessió ( mostrar a través de l'ordinador les seves actuacions i comentar-les).



MATERIAL

Per arribar al resultat final de la unitat didàctica s'ha treballat, durant el primer

trimestre, amb diferents recursos. S'ha utilitzat el DIC per engrescar-los a imitar la pronunciació de

la llengua i per començar a entendre des d'una perspectiva oral.

Quant a l'escriptura, s'ha duit a terme distintes mesures. En un principi, hem utilitzat

les diverses fitxes del Programa d'Educació Compensatòria de les Comarques Gironines, les quals

vénen per blocs de temes sobre presentacions, oficis, tendes, la família, la ciutat, etc. A través

d'aquestes fitxes, més d'altres fetes per nosaltres mateixes per complementar el material, hem incidit

en el vocabulari referent als colors, al cos humà, als números, a les estructures de conversa...

També hem realitzat fitxes personals dels alumnes, de manera que ells anaven omplint

les seves dades i després les explicaven als seus companys com a primera presa de contacte amb

l'idioma, després d'haver escoltat com a model la professora que primer els hi explica sobre ella

mateixa.

S'han treballat descripcions breus sobre personatges famosos amb fotografia i cada un

anava dient una frase: És ros, castany, morè, alt, prim; té els ulls...

Hem treballat, també, molt amb la pissarra, en forma d'esquemes, dibuixos; sobretot

amb material visual: fotografies, mapes, revistes per fer-ne descripcions breus: a l'esquerra hi ha, a

la dreta trobam, hi ha..., tenim...

Com a bibliografia diversa per informar-nos o ampliar el que s'havia vist, hem fet ús

de recopilacions de frases fetes tretes d'internet amb la seva traducció en alemany, anglès i castellà:

(A l'abast. Comunicació bàsica en llengua catalana). També s'ha treballat per reforçar les

expressions escrites amb el llibre Hola! (Ed. Eumo. Barcelona. 1999).

Juntament amb el material imprès s'ha realitzat una sessió de vídeo: Gent d'aquí de la

Conselleria d'Educació per motivar l'ús de la llengua i perquè els alumnes se sentin identificats amb

els personatges que hi apareixen.

Finalment, cal ressaltar que s'ha introduït cada tema als alumnes a nivell

participatiu i lúdic a través de fitxes per omplir buits o per relacionar paraules d'una

columna a una altra, endevinalles (com descriure algun company de la classe sense

escriure'n el nom) de manera que fos més atractiu per a aprendre.



AVALUACIÓ

S'ha avaluat al llarg de tot el trimestre la participació i l'interès i saber desenvolupar-se

mínimament en català (oral i escrit). Més concretament s'ha valorat poder entendre i comunicar-se

amb algú que no coneixien (nom, edat, lloc de residència...). També hem insistit en la bona

pronunciació sobretot per distingir la A i la E neutres i la J i la G. S'ha avaluat la seva expressió

escrita sobre el vocabulari i les frases apreses en la conversa. Per això, els alumnes durant el primer

trimestre han anat passant una sèrie de proves tant escrites com orals.

Atès el resultat final de l'enregistrament, podem concloure que l'avaluació

ha estat molt positiva.



PRESENTACIONS:
                                                       Bon dia, em dic_________.

                                                       Sóc de________.

                                                       Tenc ______ anys

                                                       i estudio _______ d ' ESO a l' IES Bendinat.

                                                       Visc a _________ i fa ______ anys que sóc a Mallorca.

                                                       Tenc _____ germans.

                                                       El que més m' agrada de l' illa és  __________________

                                                       Ara us presentaré els meus companys de PALIC...

                                    A - Bon dia!

                                    B - Bon dia!

                                    A - Com et dius?

                                    B - __________

                                    A - D' on ets?

                                    B - __________

                                    A - Quants d' anys tens?

                                    B - __________

                                    A - On vius?

                                    B - __________

                                    A - Quan fa que ets a Mallorca?

                                    B - __________

                                    A - Quants de germans tens?

                                    B - __________

                                    A - Què és el que més t' agrada de Mallorca?

                                    B - __________

                                    A - I tu, què noms?

                                    C - Bon dia, el meu nom és   _______   ( ... )



DIÀLEGS

-Bon dia, em dic                          i vénc a denunciar una desaparició.

- Bon dia, qui ha desaparegut?

-El meu amic.

-Com és físicament?

-Té els cabells rossos i els ulls blaus. No és gaire alt i és prim.

- Quina edat té?

-Té onze anys.

-Quan va desaparèixer?

-Ahir vespre

-On era?

-Al parc

-Amb qui hi havia anat?

-Tot sol.

-Què portava?

-Portava una samarreta blanca amb texans blaus i unes esportives grogues.

-Molt bé. Avisarem tot d'una i ens posarem en contacte. Em diu el número de telèfon, per favor?

- Sí, és el 971897654

- D'acord. Gràcies per la informació.

- A vostè.Adéu

-Adéu

Nota: Les respostes en negreta i cursiva són lliures.



A LA TENDA DE QUEVIURES

Client: -Bon dia.

Botiguer: -Bon dia.

Client: - Volia un quilo de patates, mig quilo de tomàtigues i un parell de pomes.

Botiguer: - Les pomes, les vols grosses o petites?

Client: - Grosses, gràcies.

Botiguer: - Vols res més?

Client: - Sí, una lletuga i una col.

Botiguer: - Si no vols res més, seran tres euros.

Client: -.Aquí ho té. Gràcies i adéu.

Botiguer: - Gràcies, adéu.


