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Acolliment lingüístic

Una de les línies estratègiques de la legislatura és 
reforçar, ampliar i universalitzar les polítiques tendents 
a facilitar i garantir l’aprenentatge de la llengua 
catalana a la població nouvinguda (...).

La SPL, des del Servei de Recursos Lingüístics, 
ofereix:

recursos per al professorat que fa cursos de català a 
les persones nouvingudes, 

materials per als aprenents  

assessorament i informació a empreses i entitats 
que volen oferir formació lingüística als seus 
destinataris. 



Recursos per l’acolliment lingüístic
http://www.gencat.cat/llengua/aprendre/materials

Català inicial

Col·lecció “Viure a Catalunya”

Vocabulari en imatges

Comencem a parlar

Aprenem català des del xinès...

Làmines i guia didàctica

Fes memòria!

Vivim junts. Materials per aprendre català



Viure a Catalunya. Aprenem català des del...

Aquests materials proporcionen un primer contacte amb la 
llengua catalana. Els materials estan dividits en tres apartats:  

Informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre 
la llengua catalana vista des d’altres llengües.

Català llengua d’acollida conté deu lliçons de català inicial que 
tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó
comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema. 

Comencem a parlar conté també diàlegs relacionats amb la vida 
quotidiana, però amb més aprofundiment.

Llengües: xinès, àrab, urdú, amazic, romanès...



Aprenem català des del xinès
http://www.gencat.cat/llengua/viure/xines



Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el 
llenguatge en situacions comunicatives de la vida 
quotidiana.

El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el 
restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i 
el port, el mercat i el supermercat, el temps, els 
transports i els oficis.

Paral·lelament s’ha elaborat una guia didàctica per a 
la seva utilització a l’aula i el joc Fes memòria!



Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica
http://www.gencat.cat/llengua/viure/lamines



Viure a Catalunya: Làmines i guia didàctica
http://www.gencat.cat/llengua/viure/lamines



Viure a Catalunya.
Fes memòria! Jocs per treballar vocabulari...

Conjunt de jocs per 

treballar vocabulari 
del nivell inicial de la 

llengua catalana. 

Elaborat a partir de 

les làmines, permet 

treballar de forma 
lúdica el vocabulari 

dels temes que s’hi 
presenten.



Vivim junts. Materials per aprendre català

Col·lecció de materials per a l’aprenentatge de català

a nivells inicials amb què la Secretaria de Política 

Lingüística participa en la publicació Vivim Junts de la 
Secretaria per a la Immigració.

Vivim junts s'encarta, un cop al mes, en diverses 
publicacions periòdiques en paper destinades a un 

públic d'origen immigrat que viu a Catalunya. 

En aquests moments hi ha 14 pàgines disponibles: 

Ens presentem, Activitats quotidianes, Al bar i al 

restaurant, Família, Els mesos i les estacions... 



Vivim junts. Materials per aprendre català
http://www.gencat.cat/llengua/vivimjunts



Altres recursos per a l’acolliment lingüístic

Contes per parlar 1 i 2

Català Bàsic. 

Iniciació a la llengua oral 1 i 2



Altres recursos per a l’acolliment lingüístic
http://www.gencat.cat/llengua/aprendre/materials

Jeroglífics:

Col·lecció de quatre blocs de 

jeroglífics i propostes per 

explotar-los didàcticament a 

l’aula de llengua. 



Parla.cat, un entorn virtual d’aprenentatge
http://www.parla.cat



Cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic

Ara tenim el cercador Recursos per aprendre català i 

estem preparant un cercador de recursos per a 

l’acolliment lingüístic amb l’objectiu d’oferir un entorn 

virtual de referència als diferents col·lectius que 

treballen  en aquest àmbit.

En aquest entorn es podrà trobar  informació general 

sobre el tema i tota mena de recursos que siguin 

d’ajuda a professors, dinamitzadors, aprenents o 

interessats en el tema.

. 



Cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic

1. Usuari/Usuària

2. Llengua de l’aprenent

3. Recursos

4. Nivell d’aprenentatge

5. Propostes formatives per 
temes

6. Recursos per sector
d’ocupació

7. Planificació i gestió de l’aula

8. Recursos per tipus de suport

9. Orientacions didàctiques
generals

10. Actuacions que fomenten
l’ús de la llengua catalana 

Criteris de cerca



http://www.gencat.cat/llengua

No us esteu de remenar el web de la Secretaria de 

Política Lingüística, hi trobareu molts recursos per 

utilitzar a l’aula...

Moltes gràcies


