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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Presentar les polítiques i els principis teòrics i metodològics que regeixen una adequada acollida 
lingüística dels escolars d’origen immigrant al sistema educatiu de Catalunya.  
2. Donar a conèixer i debatre exemples i pràctiques d’acollida lingüística. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Plurilingüisme i educació. 
Aspectes sociolingüístics de l’acollida d’escolars estrangers a Catalunya.  
Polítiques i fórmules d’acollida lingüística arreu i a Catalunya a l’educació primària i secundària. 
Paper de les llengües familiars i de l’entorn en els plans d’acollida lingüística de centre. 
Tractament de la diversitat lingüística a les aules d’acollida i a les aules regulars. 
Teories d’aprenentatge de llengües segones.  
Enfocaments didàctics per a l’aprenentatge de llengües segones en contextos d’acollida lingüística.  
Tractament d’habilitats parcials orals i escrites. L’avaluació de la competència de comunicació. 
Planificació de seqüències d’activitats d’aula; recursos i materials.  
Estudi de casos. 
Els continguts de l’assignatura es tractaran a través de: 
- la lectura de documents (articles, presentacions en diapositives, informacions estadístiques, etc.). 
- la visualització de seqüències de treball a l'aula; l'observació de materials per a l’aula.  
- els debats en el fòrum,  
- les activitats de reflexió i les activitats pràctiques que realitzaran els i les participants individualment o 
en grup.   
      
 
3. Avaluació 
L’assignatura serà avaluada de manera continuada a partir de la realització d'activitats escrites i de la 
participació en el fòrum. Com a avaluació final, es farà una prova presencial de validació del treball 
realitzat.  
Les persones inscrites al curs podran tenir contacte directe amb les professores a través de les tutories del 
campus virtual, però també, en horaris precisos, de manera presencial o per telèfon.   
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà a la seva disposició en el campus virtual tots els documents (escrits, gràfics, 
audiovisuals o auditius) necessaris per realitzar les tasques vinculades a l'assignatura, així com una amplia 
informació sobre les pàgines web on trobar informació. 
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