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La intenció d�aquestes paraules és presentar una petita mostra de la metodologia didàctica que aplicam. El que teniu davant és la
programació d�aula d�una unitat que podríem titular �La casa�. Aquesta unitat, com qualsevol altra de la nostra programació, no pot
esser agafada isoladament perquè no és més que una de les tantes peces que formen el trencaclosques. Queda completament
emmarcada dins el conjunt, dins l�engranatge que dóna sentit a la programació. Això, que en principi sembla una obvietat, deixa
d�esser-ho  si es té en compte que una característica definitòria de cada unitat és la seva dependència: s�interrelacionen, cosa que
implica que mateixos contenguts s�estiguin treballant a la vegada a través de diferents  unitats i, òbviament, cada una de les unitats
reverteix sobre les altres. Un altre dels seus trets essencials és el fet d�estar mancades de final, de tenir una estructura oberta. En cap
moment no donarem per acabada una unitat perquè en qualsevol moment es podrà reprendre tot ampliant-la amb nous contenguts
treballats a altres unitats.

Les habilitats lingüístiques orals en són el fonament. L�objectiu primer de la programació és aconseguir la competència bàsica de
l�AIT a l�hora d�entendre i de parlar. Només en haver-lo situat al llindar d�aquestes habilitats, és a dir, un cop que l�alumne entengui el
que es treballa i sigui més o manco competents oralment en allò que es treballa, s�anirà introduint lentament l�escriptura per tal de
treballar-ne sobretot la comprensió  i, en darrer terme, l�expressió escrita.  És important insistir, però, en aquest punt. El contacte amb
la nova llengua serà a través del so, la grafia i el món de les normes que l�envolten és secundari. Això, però, tampoc no vol dir que ho
ignorem, sinó que, senzillament, les habilitats escrites seran en un principi crosses. Ara com ara, només ens interessa que l�AIT
entengui i sigui capaç de resoldre situacions en què se�l vagi submergint. Més envant, ja parlarem de la paraula escrita. I quan aquest
moment arribi es començarà la incorporació de l�alumne a les classes en què s�imparteixen les matèries ordinàries i, per tant, s�iniciarà
el seu ingrés al grup de referència.

La repetició (no monotonia) és la clau didàctica: la repetició constant dels contenguts a través de la diversitat de les activitas és el camí
seguit perquè l�alumne adquiresqui els contenguts treballats. Això implica que les unitats s�allarguin en el temps, perquè sempre s�hi
torna, tot i que cada vegada no impliqui només un repàs sinó una ampliació. Evidentment per poder dur a terme aquest plantejament és
vital la disponibilitat horària: és un requisit indispensable poder comptar amb molt de temps per invertir-hi, si no no és possible el
retorn constant a les unitats, ni la repetició, ni podríem parlar d�unitats no tancades, ni d�interrelació constant entre cada una de les
parts de la programació. Per això la nostra Aula d�Acollida disposa de 16 hores lectives per a tots els alumnes, independentment del



seu país d�origen. Aquest nombre d�hores es comença  a reduir a mesura que l�alumne va adquirint competències lingüístiques i és
capaç de seguir l�aprenentatge de matèries impartides en català en el seu grup de referència.



PROGRAMACIÓ D�AULA: COM HO HEM FET

    Activitat  Què és això? Això és...

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Present d�indicatiu d�ESSER
• Gènere del lèxic (indirectament)Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes i respostes sobre què és una cosa.

Material • Dibuixos de les diferents peces d�una casa.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.



    Activitat  Plànol de la casa.

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Adverbis de lloc.
• Possessius
• Present d�indicatiu d�ESSER i d�HAVER-HI.
• Gènere del lèxic (indirectament)

Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes i respostes sobre on és una cosa.
• Text instructiu per orientar-nos per dins de la casa.

Material • Pissarra on l�alumne dibuixarà el plànol de casa seva.
• Fotocòpia per treballar l�espai.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.



    Activitat  Plànol de la casa moblada.

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Mobiliari i objectes.
• Possessius.
• Adverbis de lloc.
• Present d�indicatiu d�ESSER i d�HAVER-HI.
• Gènere del lèxic (indirectament)

Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes i respostes sobre on és una cosa.
• Confecció i decoració d�una casa sobre una cartolina.
• Text descriptiu, amb la cartolina davant, de la casa.

Material • Revistes de decoració facilitades en campanyes de promoció de botigues
de mobles.

• Cartolina.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.



    Activitat  Què és això? Això és ...

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Mobiliari i objectes.
• Present d�indicatiu d�ESSER.
• Gènere del lèxic (indirectament)

Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes i respostes sobre què és una cosa.

Material • Pissarra on s�aniran escrivint les paraules.
• Quadern personal on l�alumne copiarà el que s�escrigui a la pissarra.
• Fotocòpia que contengui una sopa de lletres.
• Fotocòpia de dibuixos de mobiliari divers on l�alumne hi haurà d�escriure

el nom.
• Mobles de jugueta.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.
• Comprensió i expressió escrita.



    Activitat  Com era la teva casa d�abans? La meva casa d�abans era...

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Mobiliari i objectes.
• Present d�indicatiu d�ESSER, d�HAVER-HI i de TENIR. Pretèrit imperfet

d�indicatiu d�ESSER, d�HAVER-HI i de TENIR.
• Adverbis de lloc.
• Adverbis de temps.
• Adverbis de quantitat (indirectament).
• Adverbis comparatius (indirectament).
• Adjectivació (indirectament).
• Gènere del lèxic (indirectament).

Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes sobre la seva casa que l�alumne ha de respondre

(quantes habitacions hi havia?, on era la cuina?, com era el menjador?...).
• Descripció oral per part de l�alumne de la seva casa.
• Comparació oral de les dues cases en què ha viscut l�alumne.

Material • Pissarra.
• Quadern personal on l�alumne copiarà el que s�escrigui a la pissarra.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.
• Comprensió i expressió escrita.



    Activitat  Què és això? Això és...

Conceptuals
• Nom de les peces de la casa.
• Mobiliari i objectes.
• Present d�indicatiu d�ESSER.
• Gènere del lèxic.
• Nombre del lèxic.

Contenguts

Procedimentals
• Formulació de preguntes sobre què són les coses.
• Aplicació de les regles d�ortografia que afecten els determinants.
• Pas del singular al plural de paraules que ja duen el determinant.

Material • Pissarra.
• Quadern personal on l�alumne copiarà el que s�escrigui a la pissarra.
• Fotocòpies que contenguin dibuixos de mobles i objectes de la casa.

Habilitat lingüística • Comprensió i expressió oral.
• Comprensió i expressió escrita.


