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Curs 2019-20

MATERIALS /RECURSOS XTEC I ENLLAÇOS

1 http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/al
umnat-origen-estranger/

Materials i recursos per l’alumnat nouvingut i SLS. 
Orientacions i estratègies  sobre les accions formatives i 
l’avaluació (programacions, adaptacions, cursos telemàtics…)

2 http://www.xtec.cat/serveis/crp/a893
0002/recursos/acollida0506/index.ht
m

Programació d’aula d’acollida de nivell A1 per alumnat de 
primària. 11 temes o unitats didàctiques. Grup de treball de 
Badalona i Sant Adrià (2005-2006).

3 http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/al
umnat-origen-
estranger/alumnatnou/reflexio/proces
/

Llibres i materials per a la reflexió del procés d’acollida. 
Només 3 dels 12 enllaços en actiu (8/9/11).

4 http://blocs.xtec.cat/acollidavallbona/ És la web d’una aula d’acollida d’un institut i posen els 
recursos que utilitzen (recursos online, dossiers, UD amb el 
programa SlideShare…)

5 http://www.symbaloo.com/mix/aulad
acollida1

Recursos diversos en línia que pot ser utilitats a l’aula i/o a 
l’hora d’elaborar les programacions.

6 http://aulaacollidaitaca.blogspot.com/ Blog de l’INS Ítaca on trobem recursos principalment per 
secundària dividits per temes (videos, descarregables, fitxes 
jocs LIC…), adaptacions de matèries i un registre datat de les 
activitats i experiències de l’AA. Enllacen amb blogs d’altres 
instituts. 

7 http://www.edu365.com/index.htm Recursos molt versàtils que es poden fer servir a diferents 
nivells. Recursos per primària i secundaria.

8 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rd
zereral/acollida 

Site amb recursos digitals per a Primària, classificats  per 
nivells, per àrees i per temes.

9 http://www.xtec.cat/serveis/se/a8870
405/mod7/m7/recursos.htm

Recull de recursos digitals per a a l’AA, amb enllaços a webs 
d’AA de diversos centres. Classificats per àrees i per temes 
(festes de l’escola, …)

10 http://pladolaprimaria.blogspot.com.e
s/2014/10/generador-de-mots-
encreuats.html

Proposta didàctica a partir de l’eina Generador de mots 
encreuats.

11 http://www.crucigrama.org/mots-
encreuats.php

És un generador de mots encreuats en català. Pots triar la 
temàtica que vulguis i obtindràs mots encreuats fàcils o 
difícils, mots encreuats per nens o especialitzats en una 
temàtica concreta.
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12 http://www.xtec.cat/crp-
girones/recursos/einesonline.htm

És una selecció de més de 100 eines a la xarxa que permeten 
crear materials didàctics: per exemple:

-jocs (domino, trencaclosques, sopes de lletres, bingo…)

- activitats: (mapes conceptuals, calendaris, contes, cartells, 
targetes de vocabulari, quaderns...)

13 https://sites.google.com/a/xtec.cat/re
cursosescola/generadors

7 aplicacions diferents amb la finalitat de generar activitats 
com operacions matemàtiques, mots encreuats, sopes de 
lletres, paraules perdudes, sudokus, trencaclosques, associar 
paraules, omplir espais i calendaris personalitzats amb 
imatges pròpies. Alguns són per resoldre en línia i d’altres 
permeten incrustar-li en un espai web.

15 http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/a
prendre_catala/a-
catalunya/acolliment_linguistic/materi
als_acolliment/

Aquí podem trobar:

-Recursos amb vocabulari bàsic en imatges

-Converses sobre la vida quotidiana

-Làmines amb guia didàctica sobre situacions comunicatives 
de la vida quotidiana

-Material que permet entendre i practicar frases quotidianes 
a partir de nou llibres en idiomes diferents amb text i àudio.

-Làmines sobre la història de Catalunya.

-Làmines en català i en urdú sobre carrers amb història.

-Recull d’activitats orals adreçades a l’alumnat immigrant 
adult.

16 http://totmaterials.blogspot.com.es/2
008/12/parlem-llegim-i-escrivim-amb-
la-ndia-i.html

Dins de les categories (a la dreta) podràs trobar molts 
enllaços i JClics per a poder treballar les diferents 
assignatures.

- compensatòria (18)
- coneixement del medi (12)
- fitxes (21)
- grafomotricitat (3)
- infantil (15)
- jocs multimèdia (7)
- lectoescriptura (7)
- llengua castellana (12)
- llengua catalana (27)
- matemàtiques (15)
- vídeos (7)
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- vocabulari (7)

17 http://equipeina.blogspot.com.es/200
8/05/materials-adaptats-per-
nouvinguts.html

Bloc acollida amb diferents enllaços. Podem trobar:

- Pàgines web per adaptar material de ciències socials, 
de medi natural, matemàtiques i català.

- Hi ha molts enllaços que no es poden obrir.

18 http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/in
formacio_i_difusio/publicacions_en_li
nia/llegir_per_parlar/

Llegir per parlar, llegir per aprendre és un material editat per 
la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura amb la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de 
la llengua a través de la lectura.

El material consta d’una guia didàctica i tot un seguit de 
quaderns que proposen activitats de conversa a partir de la 
lectura de textos reals de tipologia diversa. Els quaderns 52-
61 proposen activitats a partir de textos relacionats 
específicament amb el món de l’empresa.

20 http://www.auladecatala.com/catala-
inicial/recursos/

Material dirigit per secundària i primària. Podem trobar 
diferents enllaços per descarregar materials. 

22 http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/cat
ala/

Recursos de diferents matèries

23 https://serveiseducatius.xtec.cat/bage
s/espai-de-cinema/cinema-i-
interculturalitat/

Reportatges/pel·lícules que es poden treballar a l'aula des 
d'educació infantil fins a batxillerat.

25 https://cat.grao.com/ca/producte/la-
llengua-oral-a-l-escola 

Per planificar la llengua oral de primària

26 https://www.alber.cat/llibres/jocs_de
_consciencia_fonologica 

Jocs de consciència fonològica

27 https://www.alber.cat/llibres/jocs_de
_lexic_i_expressio 

Jocs de lèxic i expressió

28 https://www.alber.cat/llibres/jocs_d_
ortografia

Jocs d’ortografia

30 Enllaç als Mòduls de Noves 
Oportunitats

Material per a adults i alumnat especialment vulnerable.


