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Comunicació, identitat i oralitat en llengua catalana 

Objectius 

El mòdul  de Comunicació, identitat i oralitat en llengua catalana  és un mòdul 
adreçat a alumnat que no entén ni parla català, amb poc bagatge acadèmic, d’alta 

vulnerabilitat per motius migratoris i amb necessitat de noves oportunitats educatives. 
Pretén ser un reforç i/o complement durant el seu itinerari educatiu. 

Té com a objectiu principal proporcionar una primera aproximació a la llengua catalana 
oral i escrita mentre es facilita la interiorització de conductes socialment acceptades 
del seu nou context geogràfic i social. 

El mòdul pretén facilitar l'atenció personalitzada de l'alumnat fomentant aspectes com 
la coeducació, l'educació per la pau i  evitar possibles conflictes juvenils per motius de 
segregació de gènere. Fomenta la diversitat, l'acceptació de l'altre i el coneixement de 
costums, tradicions i cultura del país d'acollida. 

En cas que l'alumnat rebi altra tipus de formació paral·lela, aquest material servirà per 
reforçar, iniciar temes de debat i reflexió i facilitar l'aprenentatge del Català per 
accelerar la seva inclusió en el sistema educatiu català i a la societat en la que viurà. 

Es treballen temes vivencials quotidians i es facilita l'aprenentatge significatiu i 
comunicatiu. 

El mòdul vol ser una eina senzilla, fàcil de utilitzar, pràctica i adaptable a possibles 
contextos de realització, tot donant èmfasi a la llengua oral. 

Temporalitat 

El mòdul està pensat per a 30 hores lectives. 

Metodologia 

Cada un dels 5 grans temes segueix el mateix esquema: 

 Exemple/modelatge  -  aprenentatge  -  producció 

Aquests temes es van construint introduint una primera informació bàsica oral o escrita 
que s'anirà apilant i repetint al llarg dels temes següents per anar construint 
llenguatge. Aquesta informació té com objectiu ser interioritzada fins edificar un model 
bàsic de comprensió global oral i escrita que sigui susceptible de ser reproduït de 
forma espontània i natural. 

Les frases utilitzades com a exemple contenen informació subtil  acurada i meditada 
des de la perspectiva de gènere, estan orientades a la coeducació i fan referència a 
les normes acceptades de conducta en el nostre context social (gènere, solidaritat, 
acceptació de l'altre des de la diferència, educació per la pau....) 

Les il·lustracions contenen missatges visuals que segueixen el mateix patró que els 
exemples. 
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Índex temàtic - continguts 

1- QUI SÓC? QUI ETS? 

2- ON SÓC? D'ON VINC? ON VAIG? 

3- FENT AMISTATS 

4- SALUD I BENESTAR 

5-CONVIVÈNCIA 

Materials 

Els 5 temes  estan inclosos en una mateixa presentació que inclou els materials, 

enllaços per accedir a altres recursos complementaris  i activitats per a l’alumnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


