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1. Introducció 
Si un professor busca algun recurs TIC (Tecnologies de l‟Informació i la Comunicació) per a 

treballar a l‟aula, es trobarà amb un excés d‟informació sense classificar i sense detallar una 

possible aplicació d‟aquest recurs. L‟objectiu d‟aquest treball de fi de màster, doncs, és 

proporcionar un recull de recursos TIC  per treballar dins l‟aula d‟acollida, diferenciant-los per 

temàtica i plantejant un possible ús. 

També es pretén que, amb tots els recursos que es presenten en aquest treball i diferenciats 

per  temàtiques específiques, es pugui treballar tots els punts de l‟aula d‟acollida. Segons el 

nostre punt de vista, aquests tipus de recursos motiven més l‟alumnat, i d‟aquesta manera, 

doncs, el docent podrà decidir si utilitzar aquests recursos a l‟aula.   

Per acabar de complementar el treball de fi de màster, es planteja una activitat destinada a 

alumnes de 12 a 16 anys. Aquesta activitat està plantejada com a activitat final a l‟aula 

d‟acollida, i per tant com a activitat prèvia a la seva incorporació a l‟aula ordinària. Per la 

realització d‟aquesta activitat es pretén utilitzar un recurs TIC pensat per a la realització de 

presentacions, i no destinat a priori a l‟aula d‟acollida, i transformar-lo en un eficaç recurs TAC 

(Tecnologies de l‟Aprenentatge i el Coneixement). A més a més, l‟activitat es complementa amb 

diferents recursos TIC que es presenten al llarg d‟aquest treball de fi de màster.  
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2. Definició i context del problema  
Quan un alumne és nouvingut a un centre educatiu i la procedència d‟aquest és d‟un país 

estranger, i per tant, l‟idioma que aquest alumne coneix no és el mateix que la llengua vehicular 

del centre, cal una adaptació curricular i una atenció especial a aquest alumne fins que el 

coneixement de la llengua és suficientment elevat per a poder assistir a una aula ordinària. Una 

funció molt important de l‟aula d‟acollida, a més a més de l‟aprenentatge de la llengua,  és la 

integració d‟aquest alumne dins de la societat, i més concretament la integració amb els altres 

alumnes. Per aquest motiu, també és molt important que aquest alumne conegui la cultura del 

nostra país, d‟aquesta manera, els alumnes nouvinguts segueixen el pla d‟acollida lingüistica i 

cultural (PALIC). 

Si tenim present que els alumnes actuals són l‟anomenada generació digital, o millor dit, són la 

generació més digital que mai ha existit, i que la utilització de recursos digitals, o més coneguts 

com  recursos TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), ajuden als alumnes a 

comprendre millor la matèria, a reduir el temps d‟aprenentatge, millorar l‟èxit acadèmic, 

fomentar l‟autoaprenentatge, etc., quins recursos TIC tenim a l‟abast per a poder ajudar a 

aquests alumnes nouvinguts? 

Aquest treball de fi de màster pretén donar resposta a la pregunta anterior i tenint sempre com 

a objectiu el facilitar eines i recursos TIC a aquells professors de l‟aula d‟acollida. A més a més 

de realitzar un recull de recursos TIC, també es realitzarà una activitat per a treballar dins l‟aula 

d‟acollida mitjançant eines 2.0.   
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3. Descripció de la solució  
L‟utilització de les eines tecnològiques dins d‟una aula aporta grans beneficis en diferents 

àmbits, tan pel que fa en àmbits socials com en àmbits humans, com per exemple
1
:     

 Afavoreix les relacions socials 

 Afavoreix l’aprenentatge col·laboratiu 

 Afavoreix el desenvolupament de noves habilitats 

 Afavoreix el desenvolupament de noves formes de construcció del coneixement. 

 Afavoreix el desenvolupament de la creativitat i comunicació. 

Anteriorment, si es volia utilitzar eines multimèdia o eines TIC, aquestes havien d‟estar 

instal·lades en cada un dels ordinadors on es volien utilitzar, fent que només es pogués  

treballar a l‟aula d‟informàtica. Actualment es disposa d‟Internet i d‟eines 2.0 o eines que es 

poden executar online, i les podem utilitzar ja sigui a l‟aula d‟informàtica o a qualsevol punt on 

es disposi de navegador i accés a Internet. D‟aquesta manera, l‟alumne també pot treballar 

amb l‟eina des de casa, sense necessitat d‟instal·lar cap aplicació. 

Com tots sabem, Internet és una xarxa molt gran amb una gran quantitat de recursos al nostre 

abast, i cada cop apareixen nous recursos, eines noves o millorades les ja existents. Dins de 

l‟immens catàleg present a la xarxa, s‟han escollit els esmentats a aquest treball de fi de màster 

per els següents motius: 

 Són gratuïts: Un punt important en el desenvolupament d‟activitats és el cost que li 

suposa al centre aquesta nova activitat. Si a més a més tenim present l‟estat actual de 

l‟economia del nostre país i més concretament com afecta a l‟educació, crec que és 

molt important que el cost per l‟ús de recursos digitals sigui el menor possible. 

 Són públics i accessibles a través de Internet: El fet que siguin públics, és a dir, que no 

pertanyin a la intranet d‟una empresa o centre, i accessibles des d‟Internet, crec que és 

un punt molt important, ja que l‟alumne el podrà utilitzar sempre que vulgui des de 

qualsevol lloc on vulgui (sempre que disposi d‟una connexió a Internet i un aparell que li 

permeti navegar). També ens indica que aquest recurs és multiplataforma, és a dir, que 

es pot utilitzar independentment de l‟aparell i del sistema operatiu que l‟alumne disposi. 

Crec que aquest punt és molt important, ja que ens podem trobar que al centre el 

sistema operatiu és Linux® i en canvi el sistema operatiu que utilitza l‟alumne a casa 

seva és el Microsoft® Windows®.  

 No estan sotmesos a cap tipus de llicència: Degut a aquesta característica, els podem 

utilitzar sense preocupar-nos del cost que ens suposaria pel centre l‟utilització del 

recurs TIC o del temps màxim que disposem d‟ús gratuït (normalment 30 dies). Potser 

si que cal que ens registrem amb el nostre usuari i correu electrònic,  però aquest 

registre és totalment gratuït. 

A continuació, es mostren el recull de recursos TIC, seguint els criteris anteriorment citats, 

organitzant-los per temàtica específica a treballar. 

 

                                                             
1
 Castells, Manuel (2001): La Galàxia Internet, Ed. Plaça & Janes Editors, Espanya. 
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3.1. Correu electrònic 

El recull de recursos TIC el comencem amb els gestors de correus electrònics, ja que per a 

alguns dels recursos que es presentaran és necessari un registre, i per poder-ho fer cal 

disposar de correu electrònic.  

A Internet existeixen gran quantitat de pàgines que ens ofereixen crear la nostra bústia de 

correu gratuïta. Jo només mostraré les tres més utilitzades, però qualsevol que es pugui cercar 

i trobar a través de la xarxa és igualment vàlida.  

GMail
®
[1], Hotmail

®
[2] i Yahoo! Mail

®
[3] són els tres serveis més utilitzats per a crear les 

comptes de correu electrònic. Si hagués de decidir, jo em decantaria per la compte de GMail
®
 

[1], ja que l‟ús d‟aquest registre ja ens serveix per a altres serveis que es poden utilitzar en 

l‟àmbit educatiu, com poden ser el Google
®
 [4] Docs (per compartir documents), Youtube

®
[5] 

(per penjar un vídeo a la xarxa) o Blogger
®
 [6] (per crear un blog). 

L‟utilització de correu electrònic ens pot servir dins de l‟aula d‟acollida per a que els alumnes 

puguin interaccionar entre ells i es puguin comunicar. Una possible activitat a realitzar es que, 

setmanalment, els alumnes enviïn un correu a un company i responguin un altre correu d‟un 

company. La llengua a utilitzar seria el català (o la llengua vehicular del centre) i la temàtica del 

correu s‟especificaria el primer dia de la setmana pel professor. D‟aquesta manera podríem 

treballar la llengua a més d‟afavorir la interrelació del alumne amb la resta de companys.  

3.2. Cercadors 

A Internet disposem de diferents cercadors per ajudar-nos a  trobar la informació que nosaltres 

desitgem. Alguns d‟aquests cercadors són per exemple el ja famós Google
®
[4], Yahoo! 

®
[7] o 

Altavista
®
[8], però també disposem d‟altres tipus de cercadors com poden ser cercadors de 

temàtiques especifiques com el CerCat [9] en català o el Buscopio [10] en castellà. També 

podem trobar cercadors de notícies en català com pot ser el Huubs [11]. Aquest recurs també 

el podem utilitzar dins de les aules d‟acollida treballant la comprensió lectora. Una de les 

activitats que es podria realitzar seria el següent: el professor planteja un dubte (per exemple, 

quina és la muntanya més alta de Catalunya? O, quin és el llac més gran de Catalunya?) i els 

alumnes han de buscar la solució a través d‟Internet, fent servir els cercadors.  

3.3. Diccionaris 

Una eina multimèdia que pot ser de gran ajuda tant pels alumnes com per el professorat, són 

els diccionaris.  

Hi ha una infinitat de diccionaris dins la xarxa, per exemple podem trobar diccionaris il·lustrats i 

sonors de català – xinès, català – àrab, català – urdú i català – amazic dins del espai Àgora de 

l‟Edu365.cat [12]. També disposem del diccionari Logos [13], també il·lustrat i sonor i amb un 

gran nombre d‟idiomes disponibles. Aquests tipus de diccionaris són molt interessants ja que es 

pot practicar tant la pronunciació com la part escrita. Evidentment, també hi trobem els 

diccionaris tradicionals, com pot ser el Diccionari de l‟Institut d‟Estudis Catalans [14], o 

diccionaris de castellà com el de la Real Academia Española [15].  

Una altre tipus de diccionaris que ens poden ajudar dins l‟aula d‟acollida, són els diccionaris 

d‟antònims i sinònims com pot ser el disponible a Nació Digital [16] per Català i el disponible a 

diccionarios.com per Castellà [17]. 

També podem trobar els diccionaris multilingües, com poden ser els més habituals de Català – 

anglès, català – castellà, català – francès o a l‟inversa, tots ells disponibles en línia a 

diccionaris.cat [18] o d‟altres com el xinès – català disponible també en línia a xina.cat [19].   
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Disponible en línia també trobem el diccionari multimèdia de signes de Catalunya [20] on 

encara que el seu destinatari són les persones que aprenen el llenguatge de signes, ens pot 

ser útil ja que al cercar una paraula aquesta ens és pronunciada correctament, per tant els 

alumnes poden escoltar de forma autònoma la correcta pronunciació de les paraules.  

 Ara bé, dins de tota aquesta varietat, jo voldria destacar-ne un, que és ni més ni menys el 

famós DIDAC [21]. Aquest és un diccionari també disponible en línia i pensat per l‟aprenentatge 

del català a alumnes de primària i secundària. Aquest diccionari ens facilita les definicions fent-

les més comprensibles i utilitzant un llenguatge més senzill, i de vegades aporta imatges que 

complementen la definició, fent que sigui encara més fàcil la comprensió. 

Tal com he esmentat anteriorment, els diccionaris no són en sí mateix un recurs per a generar 

una activitat, sinó una eina per a consultar durant l‟aprenentatge, però es podrien realitzar 

activitats on el diccionari tingués un pes molt important dins de la mateixa. Per exemple: el 

docent pronuncia una paraula i els alumnes han de buscar què és. D‟aquesta manera, l‟alumne 

ha d‟entendre el lèxic i escriure correctament la paraula que ha pronunciat el professor i 

seguidament llegir què és i entendre-ho. 

3.4. Enciclopèdies 

De la mateixa manera que els diccionaris no són en si mateixos un recurs per generar una 

activitat didàctica, però sí són un gran recurs per complementar una altre activitat, les 

enciclopèdies es troben dins el mateix sac. Són molt útils per ajudar als estudiants a 

comprendre alguns conceptes, llocs, personatges, fets, etc.  

La forma més habitual en que els alumnes de l‟aula d‟acollida poden utilitzar les enciclopèdies 

en el transcurs de la realització d‟una activitat, és disposar de l‟enciclopèdia com a suport per 

entendre, comprendre o per la cerca d‟informació alguna part de l‟exercici, com pot ser, la cerca 

d‟informació de la diada de Sant Jordi a Catalunya per la realització d‟una presentació 

individual de cada alumne. 

Com es pot observar, no hi ha gaire diferència en la forma de realitzar activitats amb diccionaris 

o amb enciclopèdies. La diferència recau en el fet que amb el diccionaris es treballaran 

conceptes, i amb les enciclopèdies es treballaran personatges, fets, llocs, etc., en definitiva 

aspectes culturals i socials de Catalunya o Espanya. 

En aquest apartat m‟agradaria destacar l‟Enciclopèdia Catalana [22] per ser l‟enciclopèdia que 

ens aporta major informació respecte la cultura catalana. Una altre enciclopèdia interessant és 

la Viquipèdia [23], en català si treballem la llengua del nostre país i en castellà o anglès si 

volem treballar altres llengües. Aquest recurs TIC és interessant, ja que des d‟un mateix recurs 

podem treballar moltes llengües, i a més, la forma de treballar-lo es totalment diferent als 

diccionaris o enciclopèdies tradicionals. En aquest cas els alumnes crearien una entrada nova 

dins la Viquipèdia, fent que treballessin tant la competència digital com la llengua en que 

treballem. 

Ara bé, tant a l‟enciclopèdia catalana com a la Viquipèdia, els hi he trobat uns punts que no 

m‟acaben de satisfer per treballar-los a l‟aula. En l‟Enciclopèdia Catalana el cercador disponible 

no és del tot eficient, fent que la tasca d‟un alumne es pugui veure afectada. I en la Viquipèdia 

el problema és en la veracitat del contingut de cada un de les entrades, ja que aquestes han 

estat desenvolupades per usuaris d‟Internet i sense haver patit cap filtre, per tant ens podem 

trobar entrades que no siguin d‟una veracitat completa.          
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3.5. Traductors 

Els traductors són un recurs molt important per aquells alumnes que acaben d‟arribar al nostre 

país i el seu nivell del Català es gairebé nul. Aquests recursos són el nostre medi per poder-nos 

comunicar si no disposem de traductor o intèrpret.  

Un dels traductors en línia més utilitzats i que ens permet la conversió entre seixanta-cinc 

idiomes, és el facilitat per Google® [4] i que rep el nom de Google® Traductor [24]. També 

disposem del servei que ens ofereix la pàgina web a l‟abast [25] de la Conselleria d‟Educació i 

Cultura, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, juntament 

amb el Consorci per el foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les 

Illes Balears. Aquest recurs ens permet disposar de la traducció en nou idiomes d‟expressions 

quotidianes per a la comunicació bàsica de la llengua catalana. Encara que aquesta eina és 

força interessant, té l‟inconvenient de que hi ha expressions que utilitzen alguna paraula en 

pròpia de les Illes Balears, com per exemple: “Tenc mal de cap. Tenc febre.” o “Necessit ajuda. 

Necessit un metge. Necessit una ambulància.” 

Si el que volem només son traductors de català – castellà i castellà – català, podem utilitzar els 

disponibles en línia interNOSTRUM [26] i el facilitat per softcatalà [27]. El primer ens permet 

realitzar traduccions tant de text que li introduïm, com de documents, llocs web i de xats. El 

segon, a més a més de permetre‟ns un major nombre de caràcters a l‟hora d‟escriure‟ls, també 

hi ha una opció de corrector de la llengua catalana. 

Dins d‟aquest apartat, també hem de destacar aquells recursos TIC que permeten utilitzar els 

caràcters propis de les llengües natives d‟aquells alumnes de procedència on els caràcters són 

molt diferents als llatins, com poden ser l‟àrab, el xinès o el japonès. Un d‟aquests recursos, i 

segons la meva opinió, el millor que he pogut trobar, és el facilitat per Lexilogos [28] on tenim 

una gran varietat de diccionaris i un teclat multilingüe, on podem escriure amb els caràcters 

específics de cada llengua. 

En aquest punt, encara que no és un recurs on es pugui utilitzar a l‟ordinador, si que 

m‟agradaria esmentar un parell d‟aplicacions gratuïtes per telèfon mòbil, disponible la primera 

tant per Android com per iphone, i la segona disponible només per Android. La primera és la 

Google® Goggles® [29]. Aquesta aplicació, a més a més de permetre‟ns identificar objectes, 

personatges, logos, pintures, etc. només fent una simple fotografia, també ens permet capturar 

text i posteriorment aquest es traduït per l‟aplicació. La segona aplicació es diu Talk To Me 

Classic [30], on ens permet realitzar traduccions escrites, o fins hi tot parlar i ell ens el tradueix 

tant escrit com de forma oral. 

Com ja s‟ha esmentat anteriorment, realitzar activitats amb els traductors és complicat, però si 

més no, és un recurs molt important per poder-nos comunicar amb l‟alumnat.    

3.6. Català 

La cerca d‟informació de recursos TIC per poder utilitzar a l‟aula d‟acollida, és en aquest apartat 

on hi trobem més quantitat de material, fet lògic si tenim en compte que l‟objectiu principal és 

assolir el coneixement necessari de la llengua catalana per a la incorporació de l‟alumne a les 

aules ordinàries i la seva adaptació al centre. De tota la gran quantitat de material disponible, 

destacaré els que crec que són més interessants, més atractius i més útils. 

Els recursos més abundants són aquells realitzats en JClic, on podem treballar diferents 

objectius com vocabulari, pronunciació, lectoescriptura, etc.. Un d‟aquests recursos és el 

realitzat per  Edu365 [31] referent al vocabulari específic que podem trobar al mercat [32]. Crec 

que aquesta aplicació en línia és interessant ja que treballa dos nivells diferents i en diferents 

àmbits: paraules, frases, diàlegs i textos, i sempre es treballa tant la part de comprensió escrita 
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com la part de comprensió oral. També podem escollir l‟opció de jugar a jocs relacionats amb 

els àmbits que proposa l‟aplicació. I també es pot ampliar o acabar de treballar i consolidar 

l‟aprenentatge amb una segona aplicació del mercat [33] on també podem treballar tant la part 

escrita com la part oral. En aquest recurs disposem de vídeos, cosa que per l‟alumne potser és 

més engrescador i atrau el seu interès. 

Joan Carles Hierro Arques va disposar d‟una llicència retribuïda de modalitat B2, on va realitzar 

una sèrie d‟activitats en JClic molt interessants. Des del seu espai web [34] podem accedir a 

aquestes aplicacions. Els recursos realitzats estan dividits per temaris, on a cadascun es 

treballa un àmbit específic.  

Seguint amb les aplicacions de JClic, destacaria el realitzat per Elisabeth Badia, Carme 

Camprubí i Gemma Vicente en la part de guions i elaboració de les unitats, i en la maquetació 

per part de Laia Escoté i Mònica Grau. Aquest recurs [35] és molt interessant si el que es vol 

treballar es l‟ortografia, ja que el trobem diferenciat per nivells i temaris diferents.  

La següent aplicació important realitzada amb la tecnologia JClic,  és el més que famós Gali 

[36], guia per a l‟autoaprenentage interactiu de la llengua. En aquest recurs, produït per la 

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Servei d'Ensenyament del Català i Àrea de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, podem escollir entre varis temaris i dos 

nivells diferents (iniciació i aprofundiment). 

Per acabar els recursos realitzats amb JClic, voldria fer referència a tres d‟ells força 

interessants per treballar a l‟aula d‟acollida. El primer és el realitzat per Carlota Gallifa Llavina, 

Irene Vives Armengol i Miquel A. Vadell Torres del Centre de Formació d‟Adults Can Noè a 

Mataró. Aquesta aplicació [37] és per practicar el Català oral amb el tema de la classe. El nivell 

a qui va orientat és a alumnes de primària (6 a 12 anys). Les dos últimes aplicacions a destacar 

en JClic, són per treballar la lectoescriptura; a la primera [38], realitzada per Joan A. Sánchez 

Valero i Ma. Lourdes Tolo Pallarés, treballarem el tema de la classe, mentres que a la segona 

[39], realitzada per José Luis Lázaro Cantabrana, treballarem els fruits de la tardor. 

El portal Edu365.cat ja realitza dos agrupacions segons el nivell a treballar del català. Les 

agrupacions són una per primària [40] i una altra per secundària [41]. Per treballar a l‟aula 

d‟acollida, els recursos més indicats són els destinats a primària, ja que és un nivell molt inicial i 

ens serveix per a aquells alumnes que estan aprenent la llengua.  

Dins del portal Edu365.cat, trobem varis recursos interessants realitzats amb diferents 

tecnologies.  

La primera aplicació a destacar dins del portal Edu365.cat és l‟anomenat “Entrena’t per llegir” 

[42] i realitzat per Elisabeth Badia Escolà i Carme Camprubí Maya. Aquesta aplicació, tal com 

el seu nom indica, està pensada per aprendre a llegir el català. És molt interessant ja que 

disposa de tres nivells diferents, on el nivell inicial és realment inicial, és a dir, pensat per 

aquelles persones que s‟inicien a llegir, i en el nivell avançat ja es llegeix un text i es realitzen 

preguntes de comprensió lectora. 

El segon recurs interessant a destacar és el realitzat per R. Raventós. Aquesta aplicació en 

línia realitzada amb Adobe® Flash® [43] reb el nom de “Lletra per lletra” [44],  i tracta d‟anar 

omplint els vuits formant la paraula que correspon a una imatge.  

Seguint amb les aplicacions del portal Edu365.cat, destacaria l‟anomenat “mut de mots” [45], 

realitzat per Lluis Rius Oliva. Aquest recurs disposa de 4 nivells de dificultat, amb vàries 

activitats de relació de mots amb espais en blanc (muts). També disposa d‟una autoavaluació 

anomenada “posa’t a prova”. 
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El següent recurs TIC és el realitzat per Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep 

Vives anomenat “diminutius” [46], on tal com s‟espera és per treballar els diminutius. També 

disposa d‟autoavaluació i d‟exercicis per practicar els diminutius en català. 

Finalment, per acabar les aplicacions del portal Edu365.cat, cal destacar l‟aplicació “vincles” 

[47] realitzat per M. Josep Simó i Peralta, amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas 

pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest recurs és força interessant 

però per a la realització d‟alguna de les activitats s‟ha de disposar de cert nivell de la llengua 

catalana, encara que el públic a qui va dirigit l‟aplicació són persones nouvingudes i amb molt 

desconeixement de la llengua catalana. 

A més a més de les aplicacions realitzades en JClic i les disponibles al portal Edu365.cat, 

voldria destacar dos espais web molt interessants pel contingut que contenen. El primer, és el 

portal ALEX [48], (Aprenem a Llegir i Escriure en Xarxa) realitzat per Pepe Pascual Weigand, 

Professor de Formació d'Adults a l'AFA Rius i Taulet de Barcelona. Aquest portal és molt útil 

per començar a aprendre a escriure, tal com s‟indica al propi portal “és un lloc web d'ajuda a 

l'alfabetització”. La segona pàgina web destacable és la realitzada per Marc Gil amb el nom de 

“activitats de comprensió lectora de'n Pascual” [49]. A més a més de disposar de gran quantitat 

d‟activitats per la comprensió lectora també disposa d‟altres recursos interessants (com 

treballar cançons, unitats didàctiques de treball, etc.) i enllaços a altres recursos. 

Un altre recurs molt interessant per a treballar diferents conceptes partint d‟un nivell molt inicial, 

és el realitzat per l‟Associació Telemàtica de Catalunya [50] i que rep el nom de “Els primers 

dies” [51]. Aquest recurs ens permet treballar una gran varietat de punts dins l‟aula d‟acollida. 

Tenim la possibilitat de treballar els conceptes relacionats amb l‟institut pel que fa a espais i 

material, també podem treballar conceptes relacionats a l‟habitatge i la ciutat, aquest últim amb 

punts com el carrer, els serveis públics i les botigues. Finalment també tenim la possibilitat de 

treballar els diàlegs, on se‟ns proposa diferents situacions i possibles diàlegs que podrien 

sorgir. 

Els  inconvenients que es poden trobar a aquest recurs, és que també disposa d‟un apartat 

d‟autoaprenentatge, però aquest no funciona, i l‟altre inconvenient és que l‟aplicació és 

estèticament pobre, cosa que pot provocar que l‟alumne no es senti atret per aquest recurs. Pel 

que fa als punts més forts, el primer, més de caràcter tècnic, és que carrega molt ràpidament, 

els temps de resposta són mínims, i per tant l‟alumne no es trobarà esperant a que carregui 

cada una de les pàgines. L‟altre punt fort del recurs, i crec que el més important, és que 

realment està pensat per a alumnes nouvinguts, on tal com s‟especifica al títol, “els primers 

dies”, es treballen els conceptes més bàsics que un alumne nouvingut hauria de conèixer en 

els àmbits que planteja aquest recurs 

Per acabar els recursos de català, cal destacar-ne aquells per treballar els dictats. En aquest 

apartat trobem el facilitat per la Generalitat de Catalunya amb el nom de “dictats en línia” [52], 

on classifica en tres els nivells de dificultat. Per realitzar les activitats cal que ens descarreguem 

l‟arxiu d‟àudio que conté el propi dictat i un cop realitzat l‟activitat, disposem del arxiu en format 

PDF per poder-lo corregir. Dins d‟aquest apartat de dictats, cal destacar també els realitzats per 

Gendicta [53], autors del qual són Roger Rey i Fernando Romero, i els dictats realitzats per 

Alfonso/Maribel Agúndez. Són dictats de frases molt curtes i de nivell molt bàsic, però són molt 

interessants per treballar àrees molt específiques. Disposem fins a 5 nivells diferents: en el 

nivell 1 [54] es treballen la n, p, l, t, m i majúscules; en el nivell 2 [55] es treballen les lletres p, l, 

m, t, d, i s; en el nivell 3 [56] es treballa la r; en el nivell 4 [57] es treballen les lletres p, n, l, i t, i 

finalment el nivell 5 [58] es treballa les lletres "m" i "f". 
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La realització d‟activitats amb aquests recursos és tan sols la utilització i el seguiment del propi 

recurs, ja que són materials que s‟han creat pròpiament per l‟autoaprenentatge o pensats per 

fer-los com activitat.  

3.7. Matemàtiques 

Encara que l‟objectiu principal dins de l‟aula d‟acollida és l‟aprenentatge de la llengua vehicular 

i de la integració d‟aquest alumne dins la comunitat, també podem treballar altres matèries. Una 

d‟aquestes matèries que es poden treballar i ens poden ajudar a treballar també la llengua i la 

integració del alumne nouvingut són les matemàtiques.  

Encara que no existeixen tanta quantitat de recursos com els disponibles per treballar en 

català, són forces els que podem trobar penjats a la xarxa. En aquest treball mostrarem els més 

interessants i els que poden ser de major utilitat per treballar a l‟aula d‟acollida. 

Els primers que mostrarem són aquells recursos que ajuden a l‟alumnat a identificar i aprendre 

quins són i com s‟escriuen els números. Tots aquests recursos són creats per Domènec 

Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives. Per treballar els números del 1 al 19, 

disposem de l‟aplicació anomenada “Escrivim números” [59], per treballar els números del vint 

al noranta-nou [60] disposem de l‟aplicació amb aquest mateix nom i per treballar els centenars 

i milers [61] disposem de l‟aplicació també amb el mateix nom.  

Una eina disponible a la xarxa molt interessant per treballar les multiplicacions, és la realitzada 

amb JClic per Sebastià Capella Priu del Col·legi Estel de Barcelona, sota el nom de “Formiga 

matemàtica”[62] . Aquest recurs és molt recomanable per alumnes de primària, fet que s‟adapta 

perfectament a aquells alumnes de l‟aula d‟acollida amb coneixements molt escassos sobre la 

matèria. 

Si el que volem és que es treballi les matemàtiques a través del joc, destacaríem dues, la 

primera on es treballarien les sumes, restes i multiplicacions, i la segona on a més a més 

afegiríem les divisions. A la primera aplicació, amb el títol “el joc de les operacions” [63], es 

tracta de realitzar el màxim de sumes, restes o multiplicacions. Et donen un munt de números i 

noranta segons, cada cop et donen un número i amb ela números que t‟han donat al principi 

has d‟anar realitzant sumes. Com més en facis, més punts tindràs. La segona aplicació, amb el 

nom de “càlcul al minut” [64], tracta també de realitzar el major nombre d‟operacions en un 

minut. En aquest cas es guarden els encerts i les errades. 

Un aplicació interessant per treballar les hores en català és la realitzada per Carles Pahisa i 

Solanas per l‟Escola Proa de Barcelona, sota el títol  “les hores” [65]. Aquesta aplicació, 

realitzada amb JClic, està molt ben estructurada i els continguts són molt interessants, però al 

ser una aplicació on les activitats són per cicle mitjà ens podem trobar que el nivell és massa 

elevat pels nostres alumnes. 

Per poder treballar la geometria, disposem de l‟eina anomenada “geometria” [66] creada per 

Enric Puig Amat. Aquesta eina, disponible en línia, és molt interessant per les definicions, jocs  i 

la possibilitat d‟avaluar-te. 

Per acabar els recursos TIC disponibles per treballar les matemàtiques a l‟aula d‟acollida, cal 

fer referència  al recull realitzat per el CE. Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d‟Anoia, amb el 

títol “activitats de matemàtiques” [67]. En aquest recull hi ha gran quantitat de material realitzat 

en Adobe® Flash® i organitzat segons matèries i nivells. 

Al igual que ens succeïa amb els recursos per treballar exclusivament el català, en el cas per 

treballar les matemàtiques no és diferent. Aquests programaris també són pensats per 
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l‟autoaprenentage o perquè siguin en sí mateix una activitat, per tant, plantejar una activitat és 

tan sols la realització d‟un recurs. 

3.8. Medi 

Un dels aspectes a treballar a l‟aula d‟acollida és la pròpia integració del alumne a la comunitat 

educativa i la societat catalana en general. Per ajudar-nos en aquest procés de la correcta 

integració del alumnat nouvingut, podem fer ús de la matèria de medi, així com la utilització de 

vocabulari específic de la matèria. 

De la mateixa manera que hem fet amb els punts anteriors destacarem aquells recursos TIC 

referents a la matèria de medi. Aquesta matèria també disposa d‟una gran quantitat de material 

a la xarxa. 

Un dels recursos interessants disponible en línia és el realitzat per l‟Institut de Ciències de 

l‟Educació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb la participació de Agustí Pàmies 

Freixas, Jaume Miralles Amades, Jesús Hernández Jiménez , Joan Nievas Pérez, Josep 

Escoda Ferré, Josep Guirado Soler, Josep Vidal referent al cos humà [68]. Aquest és un recurs 

realitzat en JClic i diferenciat en tres cicles segons la seva dificultat: cicle inicial, cicle mitjà i 

cicle superior. 

Per treballar els essers vius i inerts [69] disposem d‟una aplicació realitzada amb JClic per Joan 

Verdaguer i Andrés de l‟ Escola Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 

destinat a alumnes de tercer de primària. Encara que aquest recurs TIC estigui pensat per 

alumnes de tercer de primària, hi ha molt de text, per tant s‟ha de tenir en compte ja que els 

alumnes nouvinguts ja han de tenir nocions bàsiques de lectura de la llengua catalana. 

Una altre aplicació també realitzada amb JClic i també realitzada per Joan Verdaguer i Andrés 

de l‟ Escola Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), és el destinat al 

coneixement de les estacions [70]. A diferència del recurs anterior, en aquest no és tan 

necessari que els alumnes coneguin tant de la llengua catalana, ja que disposa d‟un major 

nombre d‟exercicis de relacionar imatges i text. 

Si volem complementar el recurs anterior o només treballar aquest recurs de les estacions [71], 

també disposem de l‟aplicació facilitada per Edu365.cat, on es mostra a través de moltes 

animacions i molt poc text com és el moviment de la terra i com aquest és el causant de les 

estacions. També es disposa d‟activitats i d‟un apartat d‟autoavaluació. 

Si el que volem és treballar la geografia [72] mundial, disposem del quadern virtual (QV) 

realitzat per Sebastià Mora Masot, Escola Enric Grau i Fontserè. Aquest recurs és força 

interessant per treballar el món, però al ser un quadern virtual, els alumnes ja han de disposar 

de cert coneixement del tema ja que si no és així, les activitats del quadern no les podran 

realitzar. 

Seguint amb el tema de la geografia, un recurs interessant per poder treballar el concepte del 

riu [73]  és el facilitat per Edu365.cat. Aquest recurs és interessant ja que és explicat de forma 

audiovisual, amb suport de fotos, dibuixos i amb la possibilitat de realitzar activitats.  

Un altre QV, però aquest per treballar el sistema solar [74], és el realitzat per Fina Vert Ros de 

l‟Institut Castell d'Estela. D‟igual manera que qualsevol QV, en aquest també és necessari que 

els alumnes tinguin un cert coneixement de la matèria per la realització de les activitats 

proposades. 

Si el que volem treballar l‟habitatge [75], disposem del recurs realitzat amb JClic per Joan 

Verdaguer i Andrés de l‟Escola Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). 
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Aquesta aplicació és molt interessant per l‟alumnat nouvingut, ja que ajuda molt a 

l‟aprenentatge de la llengua catalana així com al coneixement del propi temari de l‟habitatge, ja 

que la majoria d‟activitats són de relacionar text amb imatges. 

Finalment, un temari interessant a treballar és el del reciclatge. Si el que volem es treballar-lo 

dins l‟aula d‟acollida, disposem de dos recursos que ens poden ajudar. El primer és el realitzat 

per Rosa M. Obradors Puigdellívol de l‟Escola Mare de Déu de Montserrat a Súria (Bages) fet 

amb JClic amb el nom de “cada cosa al seu lloc” [76]. El segon recurs, també realitzat amb 

JClic, sota el nom “aprenem a reciclar” [77] és el realitzat per Maria Montserrat Iglesias i 

Estrader del CEE Sant Rafael, Tarragona. Aquests recursos són molt indicats per treballar a 

l‟aula d‟acollida, ja que els alumnes a més a més d‟adquirir els coneixements de la llengua 

catalana referent al reciclatge, també coneixen com han de reciclar a Catalunya segons els 

codis de colors dels contenidors. 

Dins d‟aquest recull de recursos TIC, els quaderns virtuals són els més específics per realitzar 

activitats com exercicis. La resta de recursos recollits en aquest punt els podem treballar fent 

que els alumnes interactuïn amb les aplicacions i realitzin les activitats incloses dins el propi 

programari.  

3.9. Blogs 

Una sèrie de recursos que tenim a l‟abast de forma gratuïta i que poden ser molt interessants 

per treballar a l‟aula d‟acollida, són la creació de blogs. Aquest tipus de recursos ens poden ser 

molt útils perquè l‟alumne al llarg del curs vagi complementant el blog fins a finalment tenir 

realitzat un portafoli. A més a més de recollir tot el material que s‟ha anat treballant al llarg del 

curs escolar, també aprofitem perquè l‟alumne practiqui la llengua catalana, fent que escrigui 

tant el material educatiu com redaccions, opinions, reflexions, etc. També tenim la possibilitat 

de que l‟alumne pugui penjar altres treballs amb d‟altres recursos que es mostren en aquest 

treball, com poden ser tires còmiques o vídeos. I per acabar, al ser un material propi de 

l‟alumne, és ell qui el crea de zero i el que escull l‟aparença que tindrà el blog, fomentant 

d‟aquesta manera la creativitat de l‟alumnat. 

Blogger [78] és el recurs TIC per excel·lència si el que es vol és la creació d‟un blog. A més a 

més de ser molt intuïtiu, és a dir fàcil d‟utilitzar, editar o crear, és gratuït, només ens cal 

disposar de compte vàlida de Google
®
. Si no disposem de compte des de la pròpia pàgina 

d‟inici ens permet crear-ne una. Aquest últim punt és la pega que té aquesta aplicació, que 

només és valida una compte de Google
®
, però es totalment lògic si tenim present que Blogger 

és propietat de Google
®
. 

Una alternativa a Blogger és Wix [79]. Encara que no és explícitament per crear blogs, sinó 

pàgines web, el podem utilitzar per la nostra finalitat ja que és fàcil d‟utilitzar i gratuït. Aquest 

recurs necessita de registre i a més a més ens podem trobar el problema amb alguna limitació, 

ja que va dirigit a la creació de pàgines web d‟empreses. És per aquest motiu que hem d‟anar 

amb compte al escollir aquest recurs, i revisar si realment s‟adapta a allò que volem fer.  

Per acabar amb aquests tipus de recursos, i seguint amb la creació més de pàgines web però 

que ens poden servir per la mateixa finalitat que un blog, cal destacar Google
®
 Sites [80]. De la 

mateixa manera que succeeix amb Blogger, és necessari de registre amb una compte de 

Google
®
 i també és gratuït i fàcil d‟utilitzar.  

3.10. WebQuest 

Un WebQuest és un recurs didàctic que consisteix en la investigació guiada amb recursos 

procedents principalment d‟Internet. El que es pretén aconseguir amb aquests tipus de recurs 

és que l‟alumne elabori el propi coneixement al mateix temps que realitza una activitat. 
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L‟objectiu és que l‟alumne utilitzi el seu temps de forma més eficaç, utilitzant i transformant la 

informació i no gastant temps buscant-la. 

Per tant, no deixen de ser unitats didàctiques guiades a través de les TIC, per tant, els 

elements que el formen són (Blog del professors de secundària THAU Sant Cugat [81]): 

 Introducció: Estableix el marc i aporta alguna informació precedent. 

 Tasca: El resultat final de l‟activitat que els alumnes duran a terme. 

 Procés: Descripció dels passos a seguir per dur a terme la tasca. Inclou els recursos el 

procediment. 

 Recurs: Selecció d‟enllaços als llocs web d‟interès per tal de trobar la informació 

rellevant. Aquest element forma part de l‟apartat del procés. 

 Avaluació: Explicació de com serà avaluada la realització de la tasca. 

 Conclusions: Recorda el que s‟ha après i anima a continuar amb l‟aprenentatge. 

Un dels reculls més interessants de WebQuest és el realitzat per WebQuestCat.org [82]. 

Existeix gran quantitat de WebQuest ja realitzats i organitzat en diferents categories, però el 

que a nosaltres ens interessa es el Directori de WebQuest Acollida i Multiculturalitat [83], on 

existeixen fins a 36 WebQuest diferents per poder treballar diferents temàtiques. Un dels 

disponibles dins d‟aquest recull, és el realitzat per Maria del Mar Lluelles Perera. Aquest 

WebQuest, Recursos informàtics per alumnes nouvinguts [84],  és un recurs destinat a 

educadors interessats en  recursos informàtics per a treballar a l‟aula d‟acollida.  

3.11. Presentacions 

Els recursos TIC més utilitzats pel que fa a la realització de presentacions són Microsoft
® 

Office
®
 i Open Office

®
 Impress. Aquests dos productes requereixen instal·lació o llicencia en el 

cas de Power Point
®
 al ser part del paquet Office

®
 de Microsoft

®
, per tant no els comentarem ja 

que el recull de recursos TIC que pretén recollir aquest treball són els recursos multiplataforma i 

gratuïts. 

El primer recurs en línia gratuït, que no requereix d‟instal·lació, i per tant multiplataforma, és el 

Prezi [85]. Aquest recurs és molt interessant per varis motius: 

 És molt intuïtiu i fàcil d‟utilitzar. 

 Disposem de manuals en diferents idiomes, inclòs el català. 

 És molt més visual, les presentacions són més atractives i més espectaculars. 

 Dins les presentacions podem annexar contingut com imatges, arxius pdf, música i 

vídeo. 

 També disposa de l‟opció de descarregar-lo per poder realitzar la presentació sense 

necessitat d‟estar connectat a Internet, encara que aquesta opció només és compatible 

amb alguns sistemes operatius. 

El fet que el Prezi sigui fàcil d‟utilitzar, intuïtiu i molt impactant pel que fa a l‟aspecte visual, fa 

que els alumnes tinguin gran interès per aquest recurs, i per tant té una vessant motivadora, a 

més a més de fomentar la creativitat i per tant treballar la competència artística i cultural.  
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Encara que segons els nostre punt de vista, el Prezi és el més indicat per treballar a l‟aula, ja 

sigui a l‟aula d‟acollida com a l‟aula ordinària, també existeixen d‟altres que també ens poden 

servir. 

Un d‟aquests que podem trobar és el Yodio [86]. Aquest és força interessant per a poder-lo 

utilitzar a l‟aula d‟acollida, ja que les presentacions tant sols consisteixen en afegir imatges i 

àudio, on aquest àudio pot haver estat enregistrat pels alumnes prèviament. 

Finalment, un altre recurs per treballar les presentacions és el VoiceThread [87]. Aquest recurs 

és similar al Yodio, però és estèticament millor aquest, però el Yodio és més intuïtiu. 

Tots els recursos mostrats en aquest apartat, requereixen de registre, encara que aquest sigui 

gratuït.    

Les activitats que més es realitzen per treballar amb aquest tipus de recursos, és la realització 

d‟una presentació referent a un tema en concret i posteriorment l‟exposin davant de tots els 

companys. D‟aquesta manera, els alumnes treballen la part oral i escrita de la llengua catalana 

pel que fa al temari en concret de la presentació. 

Tal com veurem a l‟activitat que es proposa en aquest treball, també tenim la possibilitat de 

treballar de forma transversal continguts com la integració social de l‟alumnat nouvingut, fent 

que la resta d‟alumnat conegui les tradicions i aspectes més rellevants de la seva comunitat. 

3.12. Vídeos en línia 

En l‟ensenyament d‟idiomes és molt útil utilitzar tant àudio com vídeo amb l‟idioma a aprendre, 

en el nostre cas el català. Un recurs del que podem disposar per a poder treballar aquest àmbit 

de l‟ensenyament és a través del Youtube
® 

[88]. 

Una activitat que es podria realitzar és posar un videoclip d‟una cançó en català perquè els 

alumnes l‟escoltin. Seguidament se‟ls hi facilita la lletra amb alguns espais en blanc o frases 

incomplertes. Es torna a posar el videoclip, però ara els alumnes han de complementar aquests 

espais en blanc. Es repeteix dues vegades la cançó perquè tinguin temps de poder assimilar la 

lletra i disposar de temps suficient per escriure la paraula o paraules que hi faltin. Finalment, es 

posa el mateix videoclip però aquest cop amb la lletra de la cançó subtitulada. Els alumnes han 

de corregir les faltes que hagin realitzat. 

3.13. Premsa 

La premsa també pot ser un bon recurs per treballar la llengua catalana a més de fer que els 

alumnes prenguin consciència de la realitat del territori català i dels fets que succeeixen a 

Catalunya, i per tant del que els envolta. 

En aquest apartat destacarem cinc diaris digitals disponibles en català. Existeixen d‟altres diaris 

digitals en català, però el que fa el propi diari es publicar-lo en Castellà i a través d‟un traductor, 

generalment Google Traductor
®
, mostren el mateix diari en català. Per aquest motiu, hem 

escollit els cinc que es mostren a continuació, ja que no utilitzen traductor (a priori) per la 

realització del diari digital. 

Els diaris que presentem són tots d‟informació general d‟àmbit nacional com el Ara [89], El 

Periódico [90] i E-Notícies [91]. El diari El Punt Avui
+ 

[92] ens permet escollir l‟edició nacional o 

l‟edició local, dins un gran llistat de municipis disponibles. Per altra banda, el diari El9nou [93] 

només disposa de les edicions locals d‟Osona i Ripollès i del Vallès Oriental. 

Una manera en que podríem treballar els diaris digitals dins l‟aula d‟acollida, és fent que els 

alumnes llegeixin una notícia i posteriorment l‟expliquin a la resta de companys. En aquest tipus 
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d‟activitats, és convenient que les notícies que llegeixin els alumnes siguin diferents entre sí, i 

que aquestes siguin d‟algun tema que els interessi o els motivi i d‟un àmbit proper. Per aquest 

motiu, recomanem l‟ús dels diaris locals, com El Punt Avui
+
.   

3.14. Còmics 

Un recurs molt interessant és la realització de còmics ja que els alumnes poden treballar alhora 

tant la part escrita de la llengua com la competència artística i cultural en el moment de crear la 

història, els dibuixos, etc. I si a més a més, després d‟haver realitzat el còmic es realitza una 

petita representació teatral del còmic realitzat per l‟alumne, també podrem treballar la part oral 

de la llengua i la competència social i ciutadana. Per tant, els recursos TIC referents a la 

creació de còmics són més que interessants per treballar a l‟aula d‟acollida, pels motius ja 

esmentats i la competència del tractament de la informació i competència digital, treballada 

amb cadascun dels recursos que es presenten en aquest treball. 

Entre aquells recursos per a la creació de còmics en que no és necessari el registre per part de 

l‟usuari, en destacaríem tres. El primer, i el més interessant dins d‟aquest subapartat, és el 

creat per Roger Rey, Fernando Romero, Alfonso García i Andreu Porta amb el nom de 

Generador – CreaComics [94]. Les úniques limitacions d‟aquest recurs és que no permet 

guardar el còmic realitzat i només ens permet fer ús de sis vinyetes. La part positiva és que és 

molt fàcil d‟utilitzar, amb un gran nombre de personatges i possibilitats, i encara que no ens 

permet guardar el còmic sí que ens permet imprimir-lo. El segon a destacar és el anomenat 

MakeBeliefsComix
® 

[95]. Aquest recurs també és molt fàcil d‟utilitzar i segueix tenint la limitació 

de vinyetes (un màxim de quatre), però en aquest cas ens permet enviar el còmic per correu 

electrònic. Finalment destaquem per la seva facilitat d‟ús i la seva simplicitat, el creat per 

WittyComics
® 

[96], però segueix tenint les mateixes limitacions que els anteriorment esmentats, 

però en aquest cas, si volem disposar d‟un major nombre d‟opcions ens podem registrar.   

Dins del subapartat de recursos TIC per la creació de còmics en que és necessari el registre, 

en destaquem dos. El primer és un recurs molt complert anomenat Pixton Comics
®
 [97], però 

de tant complert que és, de vegades és una mica complicat descobrir com funciona, a més a 

més, el registre gratuït et permet realitzar uns sèrie de funcions limitades (com és el nombre de 

vinyetes). Si es vol disposar de la versió superior, i per tant amb totes les característiques 

disponibles, cal que es realitzi un registre que comporta una quota de pagament. El segon 

recurs en aquest subapartat, i el més interessant pel que fa a la creació de còmics en línia, el 

trobem disponible a la xarxa amb el nom Stripgenerator
®
 [98]. Aquest recurs, a més a més de 

poder guardar les tires còmiques al nostre perfil, té una gran quantitat d‟opcions disponibles, 

com la creació dels nostres propis personatges, modificar el nombre de vinyetes, etc. I si a més 

amés li afegim que és molt simple d‟utilitzar, es converteix en el recurs per excel·lència si es vol 

treballar la creació de còmics amb eines TIC.  

3.15. Altres recursos 

A més de les agrupacions realitzades anteriorment, també hi ha altres recursos que ens poden 

ser molt útils i no es troben dins de cap de les agrupacions realitzades anteriorment. És per 

aquest motiu que en aquest punt esmentem tots aquells recursos que són molt interessants i 

que ens és difícil ubicar-los dins d‟algun apartat anterior. 

Quan una persona, i en el nostre cas un alumne, arriba al nostre país, és important per a la 

seva integració dins la societat i en la comunitat educativa que conegui les nostres tradicions, 

les nostres festes populars, etc. D‟aquesta manera, si volem treballar aquest àmbit dins l‟aula 

d‟acollida, disposem d‟un recull de recursos específic per aquest temari realitzat per l‟ELIC SE 

Vallès Occidental II, i que rep el nom de “Festes / Tradicions” [99]. Dins d‟aquest recull de 

recursos TIC, tenim l‟opció de treballar les tradicions com la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, 
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Sant Jordi i festes populars de Catalunya. L‟equip d‟assessors/es de llengua interculturalitat i 

cohesió social de ELIC SE Vallès Occidental II, per a cada un de les tradicions esmentades, 

han fet un enllaç a una pàgina on apareixen varis recursos referents a la festa o tradició 

catalana. D‟aquesta manera, podem dir que aquest recurs és el portal cap a altres recursos o 

altres reculls de recursos, ja que a més a més de disposar del seu llistat de recursos de festes 

tradicionals catalanes, també hi ha altres reculls de recursos TIC d‟altres àmbits que podem 

treballar dins l‟aula d‟acollida, com poden ser les matemàtiques, jocs de llengua, contes 

catalans, ciències socials, ciències naturals, visual i plàstica, etc.  Aquest recull de recursos, és 

tan gran i variat que existeixen des de Quaderns Virtuals, a recursos més explicatius i recursos 

que ja inclouen activitats. D‟aquesta manera, no és necessari plantejar cap activitat específica 

per a aquests recursos, ja que inclouen per ells mateixos activitats que nosaltres podem 

adquirir i utilitzar dins l‟aula. 

Una altre manera que tenim de que els alumnes consolidin els coneixements referent a 

conceptes molt concrets, és que a més a més de realitzar una activitat, ells puguin posar-hi 

també de la seva part, i en el nostre cas, aquesta ha de ser en forma de creativitat. Un recurs 

que ens permet realitzar aquest tipus d‟activitats és el Wordle™ [100]. Aquesta aplicació 

gratuïta que no requereix de registre previ, consisteix en que a través d‟una sèrie de paraules 

que nosaltres li introduïm, les agrupa de forma creativa. Nosaltres podem modificar alguns 

aspectes d‟aquesta agrupació, color, font de la lletra, etc., i és en aquest punt on rau l‟opció de 

que l‟alumne apliqui la creativitat al treball. Aquest és un recurs força interessant per a treballar 

grups de conceptes, per exemple, si treballem els conceptes relacionats amb l‟habitatge i la 

ciutat, podem utilitzar aquest recurs perquè l‟alumne consolidi els coneixements fent que agrupi 

en un dels Wordle™ d‟habitatge i un altre de ciutat aquells conceptes que són afins. 

Quan treballem dins l‟aula d‟acollida, uns dels aspectes que agafa més importància respecte a 

l‟aula ordinària, és l‟atenció a la diversitat. Per a treballar aquest punt, utilitzarem la web 

“Recursos per a l’acollida” [101] que ja ha estat esmentada anteriorment, però que en aquest 

cas, l‟enllaç específic que utilitzarem i que rep el nom de “Avaluació Inicial” [102] ens facilita 

avaluacions inicials pels alumnes nouvinguts, i aquestes avaluacions inicials estan 

diferenciades segons la procedència de l‟alumnat, i segons l‟àmbit de llengua o matemàtiques, 

així, podem observar i tractar amb més detall la diversitat dins l‟aula d‟acollida. A més a més, 

disposem de material per l‟alumne i material pel professor, cosa que encara fa més interessant 

tot el material que proposa el Marc Gil.  

A la xarxa existeixen moltes pàgines web que contenen molts recursos, però voldríem destacar-

ne un per la gran feina realitzada en la cerca, agrupació, organització i qualitat d‟un gran 

nombre de recursos TIC per treballar les diferents unitats de programació de l'aula d'acollida. 

Molts dels recursos que ja hem exposat han sigut extrets d‟aquesta web de “Recull de 

recursos” [103] realitzada per CEIP Sant Cristòfol de Premià de Mar.  

Moltes vegades ens és útil veure com treballen altres centres i com es realitzen les 

programacions que funcionen en d‟altres aules d‟acollida, perquè tal com es diu, compartir és 

enriquir. Per aquest motiu volem destacar la feina realitzada pel Grup de treball de tutors i 

tutores d'aula d'acollida del pla de formació de Badalona per l‟ELIC Badalona-Sant Adrià i CRP 

Ciutat de Badalona [104] en les seves programacions ja realitzades de l‟aula d‟acollida. 

Aquestes programacions són específiques en la matèria de llengua en el nivell inicial del català. 

Un altre recurs interessant, també amb programacions ja realitzades, és el realitzat pel Grup de 

treball d'Aules Acollida de Sant Narcís i Santa Eugènia [105]. En aquest cas és material per 

treballar amb alumnes nouvinguts en la matèria de llengua catalana en el nivell A1 en alumnes 

de 8 a 16 anys, és a dir, alumnes des de primària a secundària. 

Per finalitzar el recull de recursos no voldríem acabar sense esmentar dos cercadors de 

recursos educatius. El primer, és el facilitat per la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. 
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Aquest cercador de recursos educatius, anomenat “Merlí” [106], ens permet realitzar la cerca 

amb més detall, és a dir, ens permet ja detallar quina matèria volem o sobre quin àmbit buscar 

el recurs educatiu. El segon cercador interessant és el “Tiching” [107]. Aquest recurs, a més a 

més de ser un cercador també és una xarxa social de la comunitat educativa. Aquesta aplicació 

web requereix de registre. És interessant ja que en el moment de realitzar aquest registre, pots 

escollir quina és la matèria i el curs de la matèria impartida, així com el tipus de material, ja 

sigui programacions, exercicis, tic, recursos didàctics, recursos tic, eines, etc.  
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4. Activitat: PREZI 
Fins al moment hem exposat i hem estat parlant d‟eines i recursos TIC, però l‟ús d‟aquests 

recursos en l‟àmbit de l‟educació, ha fet que aparegui un altre nou concepte, les TAC ( 

Tecnologies del Aprenentatge i del Coneixement). Per explicar a què ens referim amb això, 

exposem un extracte del publicat a la web ThinkEpi [108]: 

“Fins ara, quan parlàvem de la competència informàtica o digital, ens referíem a tecnologies de 

la informació i comunicació (TIC), i tot l'interès, especialment de les biblioteques escolars i 

universitàries, es centrava en dotar els estudiants i als professors de formació per dominar 

aquestes tecnologies. Molta tecnologia, però en el fons molt poca metodologia. 

És en l'entorn educatiu on apareix el concepte TAC (tecnologies de l'aprenentatge i del 

coneixement). Les TAC tracten d'orientar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

cap a uns usos més formatius, tant per a l'estudiant com per al professor, amb l'objectiu 

d'aprendre més i millor. Es tracta d'incidir especialment en la metodologia, en els usos de la 

tecnologia i no únicament a assegurar el domini d'una sèrie d'eines informàtiques. Es tracta en 

definitiva de conèixer i d'explorar els possibles usos didàctics que les TIC tenen per a 

l'aprenentatge i la docència. És a dir, les TAC van més enllà d'aprendre merament a usar les 

TIC i aposten per explorar aquestes eines tecnològiques al servei de l'aprenentatge i de 

l'adquisició de coneixement (...).” 

Per aquest motiu, en l‟activitat plantejada, usarem el Prezi com a recurs TIC i es pretén 

convertir-lo en un eficaç recurs TAC. 

 

4.1. Justificació aula oberta 

La realització d‟aquesta activitat és detallar un treball individual on s‟integrin gran part dels 

conceptes treballats a l‟aula d‟acollida utilitzant el Prezi com a recurs TIC. Amb aquest treball es 

pretén que l‟alumne posi en pràctica aquells coneixements que s‟adquireixen dins l‟aula i que 

fan referència al nivell bàsic de català [109], fent que aquesta activitat sigui el darrer pas abans 

de la seva incorporació definitiva a l‟aula ordinària.  

Aquesta activitat està plantejada per a alumnes en edats compreses entre 12 i 16 anys, per tant 

dins l‟etapa de l‟ESO (Educació Secundària Obligatòria). 

 

4.2. Contingut i criteris d’avaluació 

Per la realització d‟aquesta activitat, s‟han pres com exemple i guia, la distribució i el contingut 

del temari realitzat per ELIC Badalona-Sant Adrià i CRP Ciutat de Badalona i disponible a la 

seva pàgina web [104] i ja mostrat anteriorment en el recull de recursos TIC.   

Els objectius de l‟activitat proposada per l‟utilització del Prezi a l‟aula d‟acollida com a recurs 

TIC es mostren a la  Taula 1: 
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Taula 1: Objectius que es treballen al nivell bàsic segons el programa de llengua catalana de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

Objectius 

O1 Comprendre les frases i les expressions més usuals en relació amb les 
necessitats comunicatives bàsiques (informacions personals, familiars, sobre 
compres, geografia local, ocupació…) 

O2 Comunicar-se en situacions quotidianes senzilles, que comportin un 
intercanvi d‟informació directe, sobre temes familiars i habituals. 

O3 Descriure, de manera senzilla, experiències, aspectes del propi bagatge 
cultural i de l‟entorn immediat, en relació amb les seves necessitats 
immediates. 

O4 Utilitzar les estructures lingüístiques i el vocabulari bàsic que acompleixin les 
funcions lingüístiques fonamentals (agrair, saludar, demanar…). 

 

Els continguts en que es relacionen l‟activitat desenvolupada en aquest punt es mostren en la 

Taula 2: 

Taula 2: Continguts relacionats amb l‟activitat utilitzant el recurs Prezi 

Continguts 

Co1 Informació personal  Donar informació sobre un mateix. 

 Donar informació sobre la família. 

 Descriure algú físicament. 

 Caracteritzar el perfil psicològic d‟ algú. 
Co2 Habitatge i llocs de 

residència 
 Dir on viu algú i donar indicacions sobre la situació de 

l'habitatge en relació al seu entorn físic. 

 Descriure un habitatge segons les dimensions, el nombre 
d'habitacions i la distribució de l'espai interior. 

 Descriure l'interior d'un habitatge a partir de la seva 
decoració i del seu mobiliari. 

Co3 Activitat quotidiana, 
experiències, temps 
lliure i 
entreteniments 

 Donar informació sobre l'activitat quotidiana d'algú. 

 Donar informació sobre els interessos particulars d'algú, 
respecte a activitats en temps lliure o a afeccions 
concretes. 

Co4 Gastronomia  Parlar d‟ hàbits gastronòmics: què es pren normalment o 
què agrada més, freqüència dels àpats. 

 Donar instruccions per elaborar un plat determinat. 

Co5 Condicions 
atmosfèriques 

 Parlar sobre el clima del lloc on es viu o sobre el d'altres 
llocs coneguts o dels quals es tenen referències. 

Co6 Funció 

socialitzadora 

 Saludar i transmetre una salutació. 

 Acomiadar-se. 

 Presentar-se (identificar-se) 

 Donar les gràcies 

 Concedir o denegar un permís. 
Co7 Funció 

metalingüística 
 Demanar la paraula. 

 Donar la paraula. 

 Demanar d‟apujar la veu. 

 Demanar d‟abaixar la veu. 

 Demanar aclariments sobre l‟enunciat o sobre la intenció 
del parlant. 

 

El temari que es treballa a l‟aula d‟acollida, i el realitzat per ELIC Badalona-Sant Adrià i CRP 

Ciutat de Badalona, es detalla a la Taula 3: 
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Taula 3: Temari que es treballa a l‟aula d‟acollida 

Temari 

Tema 1  Identificació personal 
Tema 2  Ensenyament i educació 
Tema 3  Domini de la llengua 
Tema 4  Relacions familiars 
Tema 5  Estats físics i anímics d‟una persona 
Tema 6  Menjar i beure 
Tema 7  Rutines diàries 
Tema 8  Temps lliure i entreteniments 
Tema 9  Habitatge i llocs de residència 
Tema 10  Compres 
Tema 11  Viatges i trasllats 

 

Els conceptes/exponents lingüístics que s‟apliquen en aquesta activitat són molts, ja que 

aquest treball engloba a tota la feina feta fins al moment i per tant és l‟activitat prèvia a la seva 

incorporació a l‟aula ordinària. Els conceptes/exponents lingüístics desenvolupats en aquest 

treball, i agrupats segons el temari que es treballa a l‟aula d‟acollida, es mostren a la Taula 4. 

Taula 4: Exponents lingüístics aplicats a l‟activitat 

Continguts/Exponents lingüístics 

ExL_Tema1  Em dic... 

 Tinc ... anys 

 Sóc de... 

 Visc a... 

 Fa...  anys/mesos/setmanes/dies que vaig arribar a Catalunya 
ExL_Tema2  Hola! Adéu!... 

 Bon dia! bona tarda! 

 Vaig a l‟escola...  

 El meu mestre es diu..  
ExL_Tema3  M‟ho pots dir més a poc a poc, si us plau 

 M‟ho pots repetir? 
ExL_Tema4  A casa vivim... 

 La meva mare/ el meu pare (...) es diu... 

 La meva mare/ el meu pare treballa de ... 

 Aquest/ aquesta és... 
ExL_Tema5  Em trobo... 
ExL_Tema6  Menjo.../No menjo... 

 M‟agrada.../No m‟agrada... 

 Per esmorzar/dinar/berenar/sopar menjo... 

 Esmorzo.../Dino.../Bereno.../Sopo..... 
ExL_Tema7  Avui / demà / ahir 

 Avui fa un temps... 

 Em llevo a .... 

 He dinat/sopat.../ Vaig dinar/sopar... 
ExL_Tema8  M‟agrada, no m‟agrada... 

 M‟agrada anar a ... / M‟agrada fer ... 

 No m‟agrada anar a ... / No m‟agrada fer ... 

 El meu esport preferit és.... 

 Les meves afeccions són... 

 Vaig anar el ......... (referent ala pregunta Quin dia vas anar a ...?) 
ExL_Tema9  Visc a... / Vivim... / Viu... 
ExL_Tema10  Bon dia! (Salutació) 
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 Gràcies 

 Ampolla, capsa, paquet, bossa, llauna, pot. 

 Ho puc / pots comprar a... 

 Ho venen a ... 
ExL_Tema11  Es va ... (referent a la pregunta Com es va a...?) 

 Es va amb autobús / tren / avió... 

 Val... diners... 

 

El vocabulari que es treballa en aquesta activitat es mostra a la Taula 5: 

Taula 5: Exponents lingüístics aplicats a l‟activitat 

Vocabulari 

Voc_Tema1  Països d‟origen i ciutats. 

 nom, cognom, anys, carrer, població, escola, curs. 

 Un, dos... primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè). 

 nen/a, noi/a, home/dona. 

 Salutacions : Hola ! Bon dia !… 
Voc _Tema2  Personal escola: alumnes, mestres, monitors/es... 

 Assignatures 

 Mobiliari de l‟aula 

 Material escolar 

 Salutacions: hola! Adéu! Bon dia! Bona tarda! 

 Accions: escoltar, escriure, llegir... 
Voc _Tema3  Fórmules de cortesia: un altre cop, si us plau, gràcies... 
Voc _Tema4  Membres de la família 

 Oficis 
Voc _Tema5  Parts del cos 

 Estats d‟ànim 
Voc _Tema6  Aliments 

 Accions referents al menjar: esmorzar, dinar, berenar, sopar, menjar, 
beure, agradar, voler, tenir... 

 Sensacions relacionades amb el menjar i beure: set, gana, bo, dolent, 
calent, fred, picant, salat... 

 Estris 

 Horaris: matí, migdia, tarda i nit. 
Voc _Tema7  Mesura del temps: parts del dia, adverbis de temps, dia setmana,. Mes, 

any, dies de la setmana, mesos de l‟any, estacions, hores (en punt, un 
quart, dos quarts, tres quarts) 

 Temps atmosfèric: plou, fa ... sol, vent, fred, calor..., hi ha núvols 

 Accions quotidianes: anar a ... despertar-se, dormir, fer deures. Fer..., 
jugar, llevar-se, pentinar-se, dutxar-se, esmorzar, dinar, berenar, sopar, 
jugar, ... 

 Freqüència i puntualitat: mai, sovint. A vegades. Sempre, 
Voc _Tema8  Activitats de temps lliure: jugar a (pilota..., al carrer, al pati), fer esport, 

sortir amb els amics, anar al cinema, d‟excursió ( a la muntanya, a la 
platja) comprar, dibuixar, llegir, mirar la televisió, escoltar música... 

Voc _Tema9  Situació de l‟habitatge : ciutat, poble, barri, carrer. 

 Adverbis situacionals : davant, darrere, a prop, al costat lluny, entre. 

 Descripció d‟un habitatge : casa, pis, pensió, habitació, menjador, cuina , 
bany, lavabo, vàter, entrada, passadís, escala, ascensor, sostre, terra, 
finestra, balcó, paret, teulada, porta, timbre, calefacció... 

 Adjectius : nou, vell, gran, petit. 

 Mobiliari, estris de casa i petits electrodomèstics : taula, cadira, sofà, 
televisió, llum, llit, armari, manta, nevera, pot, paella, estufa ... 

 Entorn físic : mar, muntanya, camp, jardí, arbre, planta, flor. 
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 Animals domèstics: gat, gos, conill... 
Voc _Tema10  Nom dels comestibles més usuals: entrepà, pasta, suc de fruita, aigua... 

 Nom dels establiments: botiga de..., supermercat, forn, carnisseria, 
peixateria... 

 Nom dels tipus d‟embalatge: llauna, pot, paquet, ampolla, capsa, bossa. 

 Nom dels tipus de material: plàstic, fusta, metall, vidre, paper. 

 Accions: agafar, cobrar, comprar, donar, esperar, pagar. 
Voc _Tema11  Tipus de sortides: visita, excursió, colònies,viatge. 

 Mitjans de transport: tren, autocar, metro, autobús, avió, cotxe, moto, 
bicicleta, taxi. 

 Termes associats: estació, bitllet, preu, horaris, parada, sortida, arribada, 
maleta, motxilla, bossa, en aquest sentit o direcció. 

 Vies de comunicació: camí, carretera, autopista, via, vorera, semàfor, pas 
de vianants. 

 Accions: anar, arribar, baixar, caminar, córrer, marxar, portar, pujar, 
tornar, venir, viatjar. 

 

Tenint en compte els objectius i continguts mostrats anteriorment, els criteris d‟avaluació per 

aquesta activitat són els mostrats en la Taula 6. 

Taula 6: Criteris d‟avaluació relacionats amb l‟activitat 

Criteris d’avaluació 

C1 Conèixer i utilitzar el vocabulari adient en cada cas. 

C2 Expressar les idees de forma coherent. 

C3 Escriure de forma coherent i sense errors ortogràfics. 

C4 Seguir un ordre coherent a la presentació i explicació. 

 

Encara que l‟objectiu principal a l‟aula d‟acollida no és treballar les competències bàsiques, al 

realitzar aquesta activitat es treballen algunes d‟elles tal com es mostra la Taula 7: 

Taula 7: Competències bàsiques que es treballen a l‟activitat 

Competències Bàsiques 

CB1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
 
-. Redactar de forma coherent i sense errors ortogràfics.  
-. Saber comunicar oralment les idees. 

 

*Aquesta competència es tractarà en la realització del Prezi i en la forma en 

que l‟alumne respon a les preguntes que la resta de companys li formulen. 

 

CB2 Tractament de la informació i competència digital. 
 
-. Utilitzar les noves tecnologies per a la recerca i processat de la informació. 

 

*Aquesta competència es tractarà en la realització del Prezi. 

CB3 Competència d'aprendre a aprendre. 
 



 

Utilització i recull de recursos TIC a l‟aula d‟acollida                Pàgina  25 

-. Planificació del temps per a complir amb la data d‟entrega de la activitat.  
 
*Aquesta competència es tractarà en la realització del Prezi (aquest ha de 
seguir un ordre i una estructura, i en planificar el temps que es té per a 
realitzar-lo i quan s‟han d‟entregar). 
 

CB4 Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

 

-. Tenir una actitud ferma davant de l‟objectiu a aconseguir.  

-. Ser crítics amb els exercicis realitzats per un mateix.  

 

*Aquesta competència es tractarà en la realització dels exercicis i a que els 

alumnes aprenguin a ser autocrítics. 

 

CB5 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

 

-. Comprendre aspectes claus de la societat. 

 

*Aquesta competència es treballa en la realització de la presentació pel que 

fa referència a l‟explicació de la seva cultura i la comparació amb la cultura 

catalana. 

 

CB6 Competència social i ciutadana. 

 

-. Aprendre dels companys. 

-. Intercanviar opinions entre els alumnes de forma respectuosa i dialogant. 

 
*Aquesta competència es tractarà en la pròpia interacció entre els alumnes 
de l‟aula d‟acollida i en la presentació a la resta de companys. 

  

4.3. Avaluació 

Com ja s‟ha comentat anteriorment, aquesta és l‟activitat final que l‟alumne ha de realitzar dins 

l‟aula d‟acollida i, per aquest motiu, l‟activitat ha de ser per confirmar que l‟alumne és apte per 

la seva incorporació a l‟aula ordinària. 

Dins l‟aula d‟acollida, i més concretament en aquesta activitat, l‟avaluació del alumnat no estarà 

lligada a una qualificació numèrica, sinó que aquesta ajudarà a ratificar, o no, el seu final dins 

l‟aula d‟acollida i així procedir a la seva incorporació a l‟aula ordinària. 

Per determinar si l‟alumne compleix amb els objectius de l‟activitat i d‟aquesta manera compleix 

els requisits per la seva incorporació a l‟aula ordinària, es donarà resposta al qüestionari que es 

mostra a la Taula 8: 

Taula 8: Qüestionari d‟avaluació 

Qüestionari d’avaluació 

 Pregunta SI No 

Presentació 
oral 

Ha saludat correctament?   

S‟ha presentat correctament?   

S‟ha definit correctament?   

Ha expressat correctament les seves afeccions?   

Ha expressat correctament les seves preferències en l‟àmbit 
educatiu? 
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Ha presentat correctament el seu professor?   

Ha explicat correctament la matèria que li agrada?   

Ha expressat correctament els seus hàbits?   

Ha descrit correctament el seu lloc de procedència?   

Ha descrit correctament els aspectes més representatius del lloc 
de procedència? 

  

Ha descrit els seus hàbits quan vivia al seu lloc de procedència?   

Ha expressat correctament la seva preferència pel menjar?   

Ha expressat de forma coherent els passos per a la realització 
del plat? 

  

Ha definit correctament el lloc on aconseguir els ingredients?   

S‟ha acomiadat correctament?   

Ha donat correctament el pas a la ronda de preguntes?   

Ha donat pas correctament als alumnes perquè facin preguntes?   

Ha demanat correctament les formes de cortesia?   

El vocabulari utilitzat era adient?   

Ha entès les preguntes que li han formulat els companys?   

Presentació 
escrita 

El Prezi no presentava errors ortogràfics?   

La presentació seguia un ordre coherent?   

El vocabulari en el Prezi era el adient?   

 

En aquest qüestionari hi ha 23 ítems, si l‟alumne supera més d‟un 75% (18 ítems) de respostes 

afirmatives, l‟alumne esta plenament capacitat per la seva incorporació a l‟aula ordinària. Cal dir 

que l‟avaluació no només es pot basar en aquest qüestionari, sinó que aquest és l‟activitat final, 

i que en cap cas, només es pot basar en aquests resultats per decidir si l‟alumne s‟incorpora o 

no a l‟aula ordinària. Aquest ha de ser la ratificació dels resultats que s‟han anat obtenint al llarg 

del procés a l‟aula. 

Amb la no superació d‟aquest 75% d‟ítems, l‟alumne es veuria obligat a la repetició sencera 

d‟aquesta activitat. 

4.4. Fases del desenvolupament 

Per a la correcta realització de l‟activitat a l‟aula d‟acollida, el desenvolupament el dividirem en 

dos fases.  

La primera, on es realitzarà la presentació amb el programari Prezi. En aquesta fase també es 

recordaran els conceptes treballats a l‟aula i que s‟hauran d‟aplicar en la realització d‟aquesta 

activitat. 

La segona fase, és la presentació davant la resta de companys. Aquesta fase es realitzarà 

durant les hores de tutoria. La presentació es realitzarà davant el grup d‟alumnes d‟on ell 

formarà part, és a dir, si l‟alumne nouvingut s‟incorporarà a segon d‟ESO, la presentació es 

realitzarà davant la resta d‟alumnes d‟aquest curs. En aquesta fase, al realitzar la presentació 

també es pretén fomentar la integració de l‟alumne a la resta de companys així com el 

respecte, empatia, cohesió social i igualtat per part dels alumnes que reben l‟exposició i 

assertivitat tant per l‟alumne nouvingut com pels seus futurs companys. A més a més, si 

l‟alumne nouvingut es sent orgullós de l'exposició realitzada, i la resposta dels companys és 

positiva, afavoreix a la seva autoestima i augmentarà la valoració que l'alumne es faci d'ell 

mateix (autoconcepte).  

4.5. Temporització 

A continuació es mostra la temporalització a seguir per la realització de l‟activitat a realitzar. 
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Taula 9: Temporalització de l‟activitat 

Temporalització 

Sessió Objectius Temps estimat 

1 Explicació funcionament Prezi 
Lectura manual Prezi 

1 h 

2 Realització presentació 1h 

3 Realització presentació 1h 

4 Realització presentació 1h 

5 Realització presentació 1h 

6 Realització presentació 1h 

7 Presentació davant la resta de companys 30min (20 min. de 

presentació i 10 min. 

de preguntes )*  

* Es destina 30 minuts per a cada grup on es presenti. 

4.6. Desenvolupament del projecte 

Per la correcta realització de l‟activitat, l‟alumne disposarà d‟un guió que haurà d‟anar seguint. 

En aquest guió se li facilitarà una sèrie de recursos TIC (que ja s‟hauran vist al llarg de la seva 

estança a l‟aula d‟acollida), i tots aquells aspectes que l‟alumne haurà de incorporar a la 

presentació. 

4.6.1. Recursos TIC 

Per facilitar la realització d‟aquesta activitat, l‟alumne podrà fer ús dels següents recursos TIC: 

 Cercadors 

o Google
® 

[4] 

o CerCat [9] 

 Diccionaris 

o Logos [13] 

o Diccionari de l‟Institut d‟Estudis Catalans [14] 

o Diccionaris.cat [18] 

o Diccionari Multimèdia de signes de Catalunya [20] 

 Traductors 

o Google
®
 Traductor [24] 

o Lexilogos [28] 

 Català 

o Mercat [32]  

o Ortografia [35] 

o La classe [38] 

o Fruits [39] 

 Medi 

o El cos humà [68] 

o Estacions [70] 

o Geografia [72] 

o L‟habitatge [75] 

 Presentacions 

o Prezi (obligatòria l‟utilització d‟aquest recurs) [85] 

 Vídeos en Línia 
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o Youtube
® 

[88] 

 Altres 

o Festes / Tradicions [99] 

o Wordle™ [100] 

 

L‟alumne podrà fer ús de tots aquests recursos per facilitar la realització de l‟activitat. El 

programari gratuït Prezi, és l‟únic recurs obligatori a utilitzar per la realització de l‟activitat. Pel 

que fa a la resta de recursos TIC, la seva utilització no és obligatòria, i per tant queda sota la 

responsabilitat de l‟alumne si decideix fer-ne ús, ja que són per ajudar a la realització de 

l‟activitat o per enriquir la presentació. 

4.6.2. Realització presentació 

La majoria dels alumnes desconeixen què és el Prezi, per aquesta raó, durant la primera 

sessió, s‟explicarà com funciona aquest programari i es llegirà el manual. D‟aquesta manera, la 

resta de sessions, l‟alumne podrà avançar amb la presentació sense cap tipus de problema. 

L‟alumne pot decidir si complica o no la presentació, i per tant afegeix creativitat a l‟activitat, i 

per tant és ell qui decideix realitzar efectes més complexos, afegir imatges, vídeos, canviar, 

crear o utilitzar un nou tema, etc.  

Pel que fa als continguts que l‟alumne ha d‟incorporar a la presentació, són: 

 Salutació  

 Presentació (Nom, edat, sexe, lloc de naixement, lloc on es viu, lloc de procedència, 

temps a Catalunya, etc.) 

 Afeccions (entreteniments, hobbies, hàbits, etc.) 

 Escola (quina classe pertany, nom del tutor, assignatura que agrada més i menys, nom 

dels professors d‟aquestes assignatures, etc.. ) 

 Cultura i lloc de procedència (lloc de procedència, característiques del lloc com nombre 

d‟habitants, llengua, religió, clima, gastronomia, etc... ) 

 Plat típic preferit (nom, tipus de plat, ja sigui postres, entrant, plat principal, etc.., 

ingredients i elaboració d‟aquest plat, on comprar els ingredients, etc. ) 

 Comiat  

 Donar pas a la tanda de preguntes 

Per la creació de la presentació, l‟alumne disposarà de cinc sessions. Al ser un programari en 

línia, l‟alumne, si així ho desitja, també podrà avançar la presentació treballant fora del centre. 

4.6.3. Exposició 

L‟exposició davant la resta de companys, es realitzarà en horari de tutoria. L‟alumne disposarà 

de vint minuts de presentació i deu minuts on la resta d‟alumnes podran realitzar preguntes 

referents a la presentació. Pel que fa al material disponible per a l‟alumne per l‟exposició és: 

 Ordinador 

 Projector/pissarra electrònica 

 Comandament per realitzar la transició de diapositives 
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5. Resultats  

 

Podem dir que els resultats que s‟esperen d‟aquest treball de fi de màster es focalitzen en tres 

grans àmbits: 

 Professorat: Ajudar al professorat de l‟aula d‟acollida, facilitant eines TIC, així com 

donant una petita guia per al seu ús. Els recursos TIC presentats es troben diferenciats 

segons matèria per facilitar la cerca dels professors. També es planteja l‟activitat, que 

pot ser d‟ajuda al professorat. 

 Alumne nouvingut: És el propi alumne de l‟aula d‟acollida, i mai se‟ns ha d‟oblidar que 

tota la feina feta ha d‟estar sempre orientada a als alumnes. D‟aquesta manera, tant en 

la tria de recursos TIC més interessants, com en la pròpia activitat realitzada en aquest 

treball, s‟ha tingut sempre present als alumnes nouvinguts i el seu aprenentatge. 

Escollir material multimèdia també ajuda a l‟aprenentatge, ja que a l‟alumnat els motiva 

més la utilització de material TIC que material tradicional. 

 Convivència: Cal emfatitzar en aquest punt ja que l‟ésser humà és un ésser social, i 

d‟aquesta manera, hem de fomentar una bona convivència del conglomerat social que 

és la societat. Però dins d‟aquest conglomerat social, cada persona té unes 

característiques individuals, i aquest fet fa que dificulti la convivència, però d‟altra 

banda, també és un aspecte importantissim tant per el creixement individual com 

social. Per tant, si el nostre objectiu és treballar amb nens nouvinguts, hem de tenir 

present la perspectiva que té cada alumne, entenent aquesta com el què percep 

l‟alumne i el raonament que n‟extreu.   

Així doncs, cal fomentar el diàleg entre els alumnes de l‟aula d‟acollida i de l‟aula 

ordinària. Gràcies a les exposicions en les tutories, fomentem aquest vincle entre els 

alumnes, ja que sovint per als alumnes de l‟aula ordinària, el nouvingut és aquell ésser 

humà que ve d‟un altre univers simbòlic, i que no forma part del seu llenguatge ni del 

seu petit món en el que està immers. Així doncs, si fomentem aquests vincles i el diàleg 

entre ells, farem que aquest nouvingut es senti més còmode perquè s‟expressi tal com 

és, i el més important de tot, aconseguim una bona convivència. Aquest nouvingut 

podrà viure la seva diferència sense complexos, afavorint  l‟autoestima i l‟autoconcepte, 

vivint la diferència com una virtut. Cal donar eines als alumnes, tals com l„escolta 

activa, empatia, assertivitat, trencant estereotips i prejudicis, entenent que hi han més 

coses que els uneixen de les que els separen. 

Mirant el punt de vista del funcionament de l‟aula, és un valor afegit per aquesta ja que 

una aula on hi hagi múltiples cultures, és una aula rica en saber. 

 

Malgrat tots aquests punts positius, l‟activitat no s‟ha pogut portar a la pràctica ja que quan s‟ha 

finalitzat aquest treball ha coincidit en la finalització de les classes a l‟institut. De totes maneres, 

a la professora de l‟aula d‟acollida, que he tingut el plaer de conèixer, que m‟ha guiat, ajudat i 

m‟ha permès observar el funcionament de l‟aula in situ, li ha semblat d‟interès, i potser en el 

proper curs es porta a la pràctica. 
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6. Conclusions  
 

Des de sempre m‟he sentit atret per altres cultures, m‟agrada aprendre les seves tradicions, la 

seva gastronomia i poder tenir contacte amb ells. Dins l‟àmbit educatiu, l‟aula d‟acollida és on 

aquesta diversitat cultural és més manifesta, i on jo puc aprendre i conèixer diferents cultures. 

Si a més a més, puc exercir la feina que m‟agrada (la docència) i ajudar a aquestes persones 

nouvingudes, crec que no puc sentir-me més afortunat. Per aquesta raó es va escollir el tema 

del treball de fi de màster, ja que és la barreja de les coses que a mi m‟agraden: tecnologia, 

coneixement de noves cultures i docència.  

La realització d‟aquest treball de fi de màster pretenia realitzar una tria de recursos TIC 

disponibles i classificar-los segons la temàtica que es vol treballar, a més d‟aportar exemples 

d‟utilització de cadascun d‟ells, i finalment plantejar, de forma més detallada, una activitat on es 

posin en pràctica diferents recursos que s‟han especificat en el treball. 

Crec que el recull de recursos TIC realitzat és força interessant i útil. Crec que la forma 

d‟agrupar-lo segons la temàtica, facilita al professor de l‟aula d‟acollida la cerca del material que 

es desitja. L‟activitat realitzada, tal com ja s‟ha comentat anteriorment, integra tots els àmbits 

que es treballen a l‟aula d‟acollida: aprenentatge de l‟idioma i integració de l‟alumne a la 

comunitat educativa i a la societat en general. A més a més, l‟ús de les TIC en aquesta activitat, 

millora la motivació de l‟alumne.  

Per a la realització d‟aquest treball de fi de màster, m‟ha calgut assistir a l‟aula d‟acollida per 

poder observar el seu funcionament i els seus aspectes més característics, i juntament amb la 

memòria, he aplicat diferents continguts que hem treballat al llarg del màster. 

Finalment, amb la realització d‟aquest treball, he après a valorar la importància de l‟atenció a la 

diversitat i la importància de la comunicació. També he pres consciència de la gran feina que 

realitza el professorat, tant amb la realització d‟activitats, realització de recursos com amb la tria 

d‟aquests recursos TIC, ja que per mi no ha estat fàcil triar els més interessants, ja que el major 

problema que he tingut ha sigut la infoxicació en la cerca dels recursos. 

 

 

 

 



 

Utilització i recull de recursos TIC a l‟aula d‟acollida                Pàgina  31 

Bibliografia 

 

[1] GMail®, disponible a Internet:                                                                                                               

< http://www.gmail.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[2] Hotmail®, disponible a Internet:                                                                                                         

< http://www.hotmail.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[3] Yahoo! Mail®, disponible a Internet:                                                                                                   

< http://mail.yahoo.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[4] Google®, disponible a Internet:                                                                                                                

< http://www.google.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[5] Youtube®, disponible a Internet:                                                                                                                           

< http://www.youtube.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[6] Blogger®, disponible a Internet:                                                                                                 

< http://www.blogger.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[7] Yahoo! ®, disponible a Internet:                                                                                                      

< http://es.yahoo.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[8] Altavista®, disponible a Internet:                                                                                                      

< http://es.altavista.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[9] CerCat, disponible a Internet:                                                                                                         

< http://www.cercat.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[10] Buscopio, disponible a Internet:                                                                                               

< http://www.buscopio.net > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[11] Huubs, disponible a Internet:                                                                                                               

< http://huubs.imente.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[12] Diccionaris il·lustrats i sonors, disponible a Internet:                                                                

< http://www.edu365.cat/agora > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[13] Diccionari Il·lustrat i sonor Logos, disponible a Internet:                                                         

< http://www.logosdictionary.eu > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[14] Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, disponible a Internet:                                             

< http://dlc.iec.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[15] Diccionari Real Academia Española, disponible a Internet:                 

< http://buscon.rae.es/draeI > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[16] Diccionari de sinònims i antònims en Català, disponible a Internet:                                            

< http://www.diccionaris.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[17] Diccionari de sinònims i antònims en Castellà, disponible a Internet:                                           

< http://www.diccionarios.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[18] Diccionaris multilingües, disponible a Internet:                                                                              

< http://www.diccionaris.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://mail.yahoo.com/
http://www.google.cat/
http://www.youtube.com/
http://www.blogger.com/
http://es.yahoo.com/
http://es.altavista.com/
http://www.cercat.com/
http://www.buscopio.net/
http://huubs.imente.com/
http://www.edu365.cat/agora
http://www.logosdictionary.eu/
http://dlc.iec.cat/
http://buscon.rae.es/draeI
http://www.diccionaris.cat/
http://www.diccionarios.com/
http://www.diccionaris.cat/


 

Utilització i recull de recursos TIC a l‟aula d‟acollida                Pàgina  32 

[19] Diccionari xinès – català, disponible a Internet:                                                                       

< http://www.xina.cat/diccionari > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[20] Diccionari Multimèdia de Signes de Catalunya, disponible a Internet:                                        

< http://www.edu365.cat/mqd/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[21] Diccionari DIDAC, disponible a Internet:                                                                                  

< http://www.dicdidac.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[22] Enciclopèdia Catalana, disponible a Internet:                                                                                        

< http://www.enciclopedia.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[23] Viquipèdia Catalana, disponible a Internet:                                                                                      

< http://ca.wikipedia.org > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[24] Traductor de Google, disponible a Internet:                                                                                     

< http://translate.google.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[25] A l‟abast, comunicació bàsica en llengua catalana, disponible a Internet:                                       

< http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[26] Traductor interNOSTRUM, disponible a Internet:                                                                                

< http://www.internostrum.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[27] Traductor Softcatalà, disponible a Internet:                                                                                         

< http://www.softcatala.org > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[28] Diccionari i teclat multilingües, disponible a Internet:                                                                                

< http://www.lexilogos.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[29] Google® Goggles®, disponible a Internet:                                                                                  

< http://www.google.com/mobile/goggles > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[30] Talk To Me Classic, disponible a Internet:                                                                                              

< https://play.google.com/store/apps/details?id=info.fidogames.apps.talktome > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 

[31] Edu365, disponible a Internet:                                                                                                              

< http://www.edu365.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[32] El Mercat, disponible a Internet:                                                                                                                   

< http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.html > [última data d‟accés: 

Juny 2012] 

[33] El mercat 2, disponible a Internet:                                                                                                     

< http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/mercat/mercat.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[34] Recull de recursos de Joan Carles Hierro Arques, disponible a Internet:                                             

< http://www.xtec.cat/~jhierro > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[35] Ortografia, disponible a Internet:                                                                                                      

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[36] Gali, guia per a l‟autoaprenentage interactiu de la llengua, disponible a Internet:                  

< http://clic.xtec.cat/gali > [última data d‟accés: Juny 2012] 
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http://www.google.com/mobile/goggles
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.fidogames.apps.talktome
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[37] Català oral: la classe, disponible a Internet:                                                                                    

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/catoral/jclic/catoral.jclic.

zip&lang=ca&title=Catal%C3%A0+oral:+La+classe > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[38] Lectoescriptura. La classe, disponible a Internet:                                                                            

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/coses/jclic/cosesllig.jclic

.zip&lang=ca&title=Coses+de+classe  > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[39] Lectoescriptura. Fruits de la tardor, disponible a Internet:                                                      

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/tardor2/jclic/tardor2.jclic

.zip&lang=ca&title=Lectoescriptura+amb+els+fruits+de+la+tardor > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[40] Edu365 primària, disponible a Internet:                                                                                   

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[41] Edu365 secundària, disponible a Internet:                                                                              

< http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[42] Entrena‟t per llegir, disponible a Internet:                                                                                   

< http://www.edu365.cat/entrena/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[43] Adobe® Flash®, disponible a Internet:                                                                                            

< http://www.adobe.com/es/products/flash.html > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[44] Lletra per lletra, disponible a Internet:                                                                                                    

< http://www.edu365.cat/infantil/llegir/lletra.swf > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[45] Mud de mots, disponible a Internet:                                                                                                           

< http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/index.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[46] Diminutius, disponible a Internet:                                                                                                           

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diminutius/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[47] Vincles, disponible a Internet:                                                                                                         

< http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/vincles1/index.htm > [última data d‟accés: 

Juny 2012] 

[48] Portal ALEX, disponible a Internet:                                                                                                

< http://phobos.xtec.cat/jpascu22/alex_alfa/index.php > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[49] Activitats de comprensió lectora de‟n Pascual, disponible a Internet:                                     

< http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/pascual.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[50] Associació Telemàtica de Catalunya, disponible a Internet:                                                        

< http://www.acte.cat/om > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[51] Els primers dies, disponible a Internet:                                                                                            

< http://acte.pangea.org/primers/portada/index.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[52] Dictats en línia, disponible a Internet:                                                                                             

< http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictats/index.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[53] GenDicta, disponible a Internet:                                                                                                             

< http://genmagic.org/gene_dicta/menudicta.html > [última data d‟accés: Juny 2012] 
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[54] Dictats nivell 1, disponible a Internet:                                                                                                

< http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_1/gendicta_ca.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[55] Dictats nivell 2, disponible a Internet:                                                                                                  

< http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_2/gendicta_ca.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[56] Dictats nivell 3, disponible a Internet:                                                                                       

< http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[57] Dictats nivell 4, disponible a Internet:                                                                                                

< http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_4/gendicta_ca.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[58] Dictats nivell 5, disponible a Internet:                                                                                                

< http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_5/gendicta_ca.html > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[59] Escrivim números, disponible a Internet:                                                                                   

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/numeros/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[60] Del Vint al noranta-nou, disponible a Internet:                                                                                 

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/desenes/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[61] Centenars i milers, disponible a Internet:                                                                                      

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/centmil/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[62] Formiga matemàtica, disponible a Internet:                                                                                   

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/taules2/jclic/taules2.jclic

.zip&lang=ca&title=Repassem+les+taules+de+multiplicar > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[63] El joc de les operacions, disponible a Internet:                                                                        

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html > 

[última data d‟accés: Juny 2012] 

[64] Càlcul al minut, disponible a Internet:                                                                                                

< http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html 

> [última data d‟accés: Juny 2012] 

[65] Les hores, disponible a Internet:                                                                                                       

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/hores/jclic/hores.jclic.zi

p&lang=ca&title=Les+hores > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[66] Geometria, disponible a Internet:                                                                                                   

< http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[67] Activitats de Matemàtiques, disponible a Internet:                                                                           

< http://www.jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/activitatmates.htm > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 
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http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/taules2/jclic/taules2.jclic.zip&lang=ca&title=Repassem+les+taules+de+multiplicar
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[68] Cos humà, disponible a Internet:                                                                                                        

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/coshuma/jclic/coshuma

1.jclic.zip&lang=ca&title=El+cos+hum%C3%A0+2 > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[69] Essers vius i inerts, disponible a Internet:                                                                                    

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medinat3/jclic/essers3/e

ssers3.jclic.zip&lang=ca&title=Coneixement+del+medi+natural+3r+de+prim%C3%A0ria > 

[última data d‟accés: Juny 2012] 

[70] Estacions JClic, disponible a Internet:                                                                                     

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medinat5/jclic/medi5/m

edi5.jclic.zip&lang=ca&title=Coneixement+del+medi+natural+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria > 

[última data d‟accés: Juny 2012] 

[71] Estacions Edu365, disponible a Internet:                                                                                

<http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/estacions/index.htm > [última data d‟accés: Juny 

2012] 

[72] Geografia, disponible a Internet:                                                                                               

<http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/viatgemon_ca/html/section_1.htm?&skin=default&lang=

ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html

/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[73] El riu, disponible a Internet:                                                                                                      

< http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/riu/riu.html > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[74] Sistema solar, disponible a Internet:                                                                                           

<http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_solar_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.

cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.

cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=formal&biblio=true&xml=sistema_solar_ca/siste

ma_solar_ca.xml&base=sistema_solar_ca&skin=formal&section=0&lang=ca > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 

[75] Habitatge, disponible a Internet:                                                                                                       

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medici/jclic/lacasa2/laca

sa2.jclic.zip&lang=ca&title=Coneixement+del+medi+natural,+social+i+cultural+CI > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 

 [76] Cada cosa al seu lloc, disponible a Internet:                                                                                   

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/cadacosa/jclic/cadacos

a.jclic.zip&lang=ca&title=Cada+cosa+al+seu+lloc > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[77] Aprenem a reciclar, disponible a Internet:                                                                                    

<http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/reciclar/jclic/reciclar.jclic

.zip&lang=ca&title=Aprenem+a+reciclar > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[78] Blogger, disponible a Internet:                   

< http://www.blogger.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

 [79] Wix, disponible a Internet:                     

< http://es.wix.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[80] Google
®
 Sites, disponible a Internet:                   

< http://sites.google.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 
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[81] Blog del professors de secundària THAU Sant Cugat, disponible a Internet:                           

< http://thausc.blogspot.com.es/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[82] WebQuestCat.org, Directori de WebQuest en Català, Castellà i altres llengües, disponible a 

Internet: < http://webquest.xtec.cat/enlla/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[83] WebQuestCat.org, Directori de WebQuest Acollida i Multiculturalitat, disponible a Internet: 

< http://webquest.xtec.cat/enlla/?cat=102 > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[84] Recursos informàtics per alumnes nouvinguts, disponible a Internet:                              

< http://www.xtec.cat/~mlluelle/NOUVINGUTS/Guia.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[85] Prezi, disponible a Internet:                                                                                                       

< http://prezi.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[86] Yodio, disponible a Internet:                        

< http://www.yodio.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[87] VoiceThread, disponible a Internet:                           

< http://voicethread.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[88] Youtube, disponible a Internet:                   

< www.youtube.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[89] Ara, disponible a Internet:                                    

< http://www.ara.cat/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[90] El Periódico, disponible a Internet:                        

< http://www.elperiodico.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[91] E-Noticies, disponible a Internet:                    

< http://www.e-noticies.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[92] El Punt Avui
+
, disponible a Internet:                  

< http://www.elpuntavui.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[93] El9nou, disponible a Internet:                    

< http://www.el9nou.cat > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[94] Generador - CreaComics, disponible a Internet:                 

< http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 

[95] MakeBeliefsComix, disponible a Internet:                                    

< http://www.makebeliefscomix.com/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[96] WittyComics, disponible a Internet:                   

< http://www.wittycomics.com/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[97] Pixton Comics, disponible a Internet:                   

< http://www.pixton.com/es/for-fun > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[98] Stripgenerator, disponible a Internet:                  

< http://stripgenerator.com > [última data d‟accés: Juny 2012] 
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[99] Festes / Tradicions, disponible a Internet:                      

< http://www.xtec.cat/serveis/se/a8870405/mod7/m7/recursos.htm#festestradicions > [última 

data d‟accés: Juny 2012] 

[100] Wordle, disponible a Internet:                   

< http://www.wordle.net > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[101] Recursos per a l‟acollida, disponible a Internet:                  

< http://www.xtec.cat/~mgil2243/index.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[102] Avaluació Inicial, disponible a Internet:                  

< http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/avaluacioinicial.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[103] Recull de recursos, disponible a Internet:                   

< http://xtec.cat/ceipsantcristofol/aacollida/aacollida.htm > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[104] Programació ELIC Badalona, disponible a Internet:                                                              

< http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8930002/recursos/acollida0506/index.htm > [última data 

d‟accés: Juny 2012] 

[105] Programacions Sant Narcís i Santa Eugènia, disponible a Internet:                                      

< http://www.xtec.cat/~bpalau2/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[106] Cercador Merlí, disponible a Internet:                    

< http://www.xtec.cat/web/recursos/recursos > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[107] Tiching, disponible a Internet:                    

< http://es.tiching.com/ > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[108] ThinkEpi, disponible a Internet:                      

< http://www.thinkepi.net/las-tic-tac-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-a-las-

tecnologias-del-aprendizaje-y-del-conocimiento > [última data d‟accés: Juny 2012] 

[109] Nivell Bàsic Català, disponible a Internet:                   

<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Programacions%20ensenya

ment%20adults/Arxius/basic.pdf > [última data d‟accés: Juny 2012] 
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