CURS DE FORMACIÓ DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA COM A IDIOMA ESTRANGER

Taller sobre materials i recursos didàctics en línia d’aprenentatge de la llengua per
a estrangers

1. Intercat: www.intercat.cat/ca/index.jsp
1.1.

Speakcat: www.intercat.cat/speakcat/

1.2.

FontdelCat: http://ice.uab.cat/fontdelcat/

1.3.

Romanica Intercom: www.romanicaintercom.com/

1.4.

Argumenta: http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/

1.5.

Guies de conversa universitària: www.ub.edu/guiaconversa

2. Guies de conversa Generalitat Valenciana http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_guies_conversa.html
3. Salt: www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
4. Vincles: www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
5. Cercadors de recursos per a l’acolliment lingüístic:
5.1.

CPNL: www.cpnl.cat/recursos/recursos-corporatius.html

5.2.

SPL: http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercador

6. Els sons del català: www.ub.edu/sonscatala/
7. Fonet: www.ua.es/uem/recursos/fonet.html
8. SAÓ: http://sao.dlsi.ua.es/
9. Parla.cat: www.parla.cat
10. 4 CATS: www.llull.tv/4cats/
11. Bonprofit: http://bonprofit.org/

Adreça presentació Marina (Prezi): http://prezi.com/fd5mfhtgm3ii/cats/
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1. Intercat: www.intercat.cat/ca/index.jsp
Interc@t és un portal de recursos pensat especialment per a estudiants de programes de
mobilitat que visiten les universitats de dels territoris de parla catalana.
Conté tres apartats diferenciats:
•

Aprenc català: eines d'aprenentatge autònom de la llengua catalana (Speakcat, guies
de conversa universitàries, Sisplau...).

•

Em relaciono: informació i actuacions relacionades amb l'acollida lingüística i cultural
dels estudiants forans (intercanvi lingüístic, 80 pistes, Ajuda'm, Activa't...).

•

Visc a Catalunya: documentació referent al coneixement de la identitat catalana i a
l'àmbit universitari català (El català a Catalunya, El català a la universitat, Lingcat,
Barcelona Jove.).

Aquest plataforma multimèdia es va engegar l'any 1999 com una iniciativa dels serveis
lingüístics de nou universitats catalanes i de l'Oficina de Política Lingüística, i va ser
cofinançada per la Unió Europea, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i les universitats públiques catalanes.
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1.1. Speakcat: www.intercat.cat/speakcat/

Speakcat és un curs de català ambientat en un context universitari, amb exercicis i activitats
que descobreixen la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua. També conté exercicis i
activitats relacionats amb aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària.
El curs consta de 10 unitats i facilita un diccionari i una gramàtica
Nivell: A1 - A2 – B1
Objectius: Descobrir la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua catalana i aspectes
pràctics de la vida quotidiana universitària.
Destinataris: Adreçat especialment a estudiants estrangers.
Curs elaborat per la Universitat de Girona
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1.2. FontdelCat: http://ice.uab.cat/fontdelcat/
FontdelCat és una aplicació informàtica per a accedir a la comprensió del català escrit i parlat.
S’adreça, encara que no de manera exclusiva, a per a estudiants de programes de mobilitat
que visiten les universitats catalanes.
Nivell: A2 – B1
Objectius: Accedir a la comprensió del català parlat i escrit.
Destinataris: Estudiants universitaris que coneguin bé una altra llengua romànica.
(Intercomprensió llengües romàniques)
Competències: Comprensió del català parlat i escrit.
Elaborat per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
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1.3. Romanica Intercom: www.romanicaintercom.com/
Recurs que proposa aprendre de manera simultània a llegir en quatre noves llengües
(portuguès, espanyol, català, italià o francès). Tot l’aprenentatge es basa en el bagatge
lingüístic que tenim com a parlants d’una d’aquestes llengües romàniques com a llengua
materna i en l’alta proximitat d’aquestes llengües entre si.
Nivell: A1 (comprensió oral) i entre el B1 i el B2 de comprensió escrita.
Objectius: Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català,
italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores,
desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarelles
lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.
Destinataris: estudiants de programes d’intercanvi universitari (Intercomprensió llengües
romàniques)
Competències: Comprensió lectora de quatre llengües romàniques.
Elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
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1.4. Argumenta: http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/
Recurs que ajuda a produir tota mena de textos orals i escrits formals propis de l'àmbit
universitari i assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.
Nivell: B2 – C1 – C2
Objectius: Millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i
professional. La major part dels continguts d'Argumenta són aplicables al català, però també
a altres llengües.
Destinataris: Adreçat a tota mena d'estudiants universitaris, autòctons o no, que entenguin
la llengua catalana per escrit.
Competències: Producció de tota mena de textos orals i escrits formals propis de l'àmbit
universitari i assoliment d'un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.
Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
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1.5. Guies de conversa universitària: www.ub.edu/guiaconversa
A les Guies de conversa s’hi pot trobar des de les expressions d'ús més freqüent, fins als
recursos lingüístics més pràctics a l'hora de trobar allotjament o de sollicitar qualsevol tràmit
en els serveis públics i comercials.
Objectius: Ajudar en els primers contactes i facilitar les relacions personals.
Destinataris: Adreçades especialment a estudiants estrangers.
Les guies de conversa són bilingües i estan adaptades a l'entorn universitari.
Versions:
català - castellà - aranès - èuscara - gallec
alemany - català
amazic - català
anglès - català
àrab - català
castellà - català
francès - català

italià - català
japonès - català
neerlandès - català
polonès - català
portuguès - català
rus - català
xinès - català

Elaborades pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.
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2. Guies de conversa Generalitat Valenciana: http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_guies_conversa.html
Destinataris: Adreçades a un públic ampli.
Modalitat: estan disponibles en línia (en pdf) i també es poden descarregar al mòbil.
Versions:
alemany - valencià
anglès - valencià
francès - valencià
italià - valencià

portuguès – valencià
romanès - valencià
rus – valencià
Xinès - valencià

Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

8

3. Salt: www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció
És un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un
mètode interactiu que minimitza els errors i garanteix una gran qualitat dels textos traduïts.

El Salt és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes,
perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de
concordança...

El Salt és un programa d’autoaprenentatge que permet també aprendre valencià a partir
dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals,
majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...

Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana
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4. Vincles: www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Vincles ofereix al professorat eines d’aprenentatge suficients perquè l’alumnat de
procedències culturals i geogràfiques diverses assoleixi el nivell de competència bàsica en
llengua catalana.
Aquest interactiu forma part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu
exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar,
llegir i escriure).
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
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5. Cercadors de recursos per a l’acolliment lingüístic:
CPNL: www.cpnl.cat/recursos/recursos-corporatius.html

SPL de la Generalitat de Catalunya: http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercador

Disposa actualment de 400 recursos teòrics i pràctics pensats especialment per oferir una
formació inicial en llengua catalana. La singularitat del Cercador és la possibilitat d'introduir
nou diferents criteris de cerca i obtenir així el material que més s'ajusti a les necessitats de
l'alumnat. Aquests criteris són: perfil de l'usuari, tipus de suport, llengua de l'aprenent, tipus
de recurs, nivell d'aprenentatge, propostes formatives per temes, propostes formatives per
sector d'ocupació, recursos teòrics sobre la planificació i la gestió de l'aula i recursos teòrics
generals.
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6. Els sons del català: www.ub.edu/sonscatala/

Objectius
•

Facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana en totes aquelles assignatures de de
l’ensenyament superior i, també, de l’ensenyament secundari i d’altres ensenyaments
que tenen aquesta disciplina per objecte d’estudi o mitjà de treball.

•

Millorar l’ensenyament del català com a llengua estrangera.

•

Proporcionar recursos i materials de suport als professionals de l’assessorament
lingüístic i de la logopèdia, entre d’altres.

La pàgina és obra de la Universitat de Barcelona, i ha comptat amb el finançament de la
mateixa UB,l'Institut Ramon Llull i la Casa de les Llengües.

En són els responsables els professors Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons, que han
tingut l’assessorament de professors de fonètica de les universitats catalanes.
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7. Fonet: www.ua.es/uem/recursos/fonet.html
El programa està dissenyat per ajudar l’usuari a discriminar, interioritzar i pronunciar
correctament els fonemes propis del sistema de la llengua catalana en el model de llengua
estàndard del valencià.
• "Fonet: pràctiques de fonètica". La Universitat d'Alacant ha editat un CD per a practicar la
fonètica valenciana. Aquest material docent s'ha publicat amb l'ajuda del Secretariat de
Promoció del Valencià i del Departament de Filologia Catalana dins del marc del conveni per a
la promoció de l'ús social del valencià firmat per la Universitat d'Alacant amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.
Universitat d’Alacant
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8. SAÓ http://sao.dlsi.ua.es/

Es tracta d'un programa que anota textos per a indicar la pronunciació correcta de mots
conflictius, ja que les gramàtiques i diccionaris no sempre aporten la informació necessària.
Actualment més d'un 95% dels mots dels textos generals s'anoten correctament.

Universitat d’Alacant i Acadèmia Valenciana de la Llengua
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9. Parla.cat: www.parla.cat

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom, independentment
del seu origen, residència o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics per a
l’aprenentatge de la llengua catalana

El curs ofereix quatre nivells d’aprenentatge i cada nivell està organitzat en tres graus:

Nivell Bàsic (A2): Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3
Nivell Elemental (B1): Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
Nivell Intermedi (B2): Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3
Nivell de Suficiència (C1): Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3
Cada grau té una durada aproximada d’uns tres mesos que equival a unes 45 hores de
dedicació.

Modalitats:
Lliure: Permet l'aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés.
Amb tutoria: Compta amb el suport d'un tutor o tutora i és de pagament.

La Rambla virtual
La Rambla virtual és un espai de contingut lúdic i cultural a través del qual els usuaris podran
accedir a mitjans de comunicació digitals, portals de literatura, biblioteques en línia, vídeos,
música, jocs, etc. i interactuar en xats i fòrums amb els altres membres de la comunitat

Recursos per al professorat (en construcció)
Els recursos per al professorat s’adreçen a totes les persones que es dediquen a
l’ensenyament de la llengua catalana amb l’objectiu de facilitar-los recursos didàctics
complementaris per a les seves tasques docents i eines de comunicació per a l’intercanvi de
coneixement, idees i experiències
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Elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Institut
Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística.
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10. 4 CATS: www.llull.tv/4cats/

4cats són 20 vídeos que presenten situacions comunicatives quotidianes d’un grup de 5 joves
a Barcelona.
Objectius
•

Motivar els estudiants amb situacions comunicatives i un model de llengua propers a la
seva quotidianitat.

•

Afavorir l’autonomia dels estudiants pel que fa a la comprensió oral de la llengua.

•

Apropar la realitat sociocultural dels Països Catalans a estudiants de llengua catalana
residents a l’exterior.

•

Afavorir el coneixement de les varietats dialectals.

Destinataris: Estudiants de català com a llengua estrangera, tot i que el conjunt pot
servir per a qualsevol persona interessada a aprendre català.
Nivell: Bàsic A2 / Elemental B1 / Intermedi B2. (A partir d’haver cursat 90 hores de català)
Contingut: Situacions comunicatives engloben les variants dialectals principals i els registres
formal i informal.
Estructura dels capítols: Situació comunicativa entre 2, 3 o 4 personatges / epíleg sobre
diferents aspectes culturals dels PPCC i imatges relacionades.
Institut Ramon Llull
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11. Bonprofit: http://bonprofit.org/
Destinataris: Estudiants de català com a llengua estrangera, tot i que el conjunt pot servir
per a qualsevol persona interessada a aprendre català.
Nivell: Bàsic A2 / Elemental B1
Els continguts del web estan estructurats en 6 unitats, dos de nivell bàsic i quatre de nivell
elemental, i utilitzen tant recursos de la xarxa com recursos dissenyats específicament per a
l’espai.
Jordi Gimeno (Universitat de Szeged, Hongria)
El projecte va comptar amb una subvenció de l’IRL corresponent a la segona convocatòria de
projectes d’innovació pedagògica de l’Institut.
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