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La immersió avui. Materials per a la reflexió i per a l'aplicació 
 

Conferència per a la presentació de l’eina de diagnosi d’immersió lingüística i del 
recurs Enrola’t.cat (material de llengua oral per a CM i CS) 
 

 
Descripció:  

 
Des dels anys 80 s’estan aplicant a molts centres de Catalunya programes d’immersió 

lingüística, ja que hi ha molts alumnes que arriben a l’escola sense conèixer la llengua 

vehicular. Aquests alumnes, per tant, aprenen els continguts curriculars alhora que han 

d’aprendre la llengua catalana. Les dues eines que presentem en aquesta activitat formativa 

tenen com a finalitat oferir recursos al professorat que està aplicant estratègies d’immersió 

lingüística a les aules. La primera per reflexionar sobre què implica dur a terme un programa 

d’immersió i la segona, de caràcter molt més pràctic, presentar un recurs per planificar 

l’ensenyament de la llengua oral, en el seu vessant més col·loquial, als cicles mitjà i superior 

de primària, ja que en aquests cicles l’ensenyament de la llengua formal i acadèmica 

adquireix molt pes i no sempre es planifica, com caldria, l’ensenyament de la llengua 

comunicativa. 

 
Objectius: 

 
 Presentar una eina de diagnosi perquè els centres que apliquen un programa d’immersió 

lingüística tinguin elements per reflexionar sobre la seva implementació. 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6d336341-0f70-48aa-bb14-

5a481c1cc72f/eina_diagnosi_pil.pdf 

 

 Presentar la proposta didàctica Enrola’t.cat per treballar la llengua oral a cicle mitjà i a 

cicle superior basada en l’estratègia didàctica dels jocs de rol. 

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/enrolat 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6d336341-0f70-48aa-bb14-5a481c1cc72f/eina_diagnosi_pil.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6d336341-0f70-48aa-bb14-5a481c1cc72f/eina_diagnosi_pil.pdf
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/enrolat
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Destinataris:  

 

Centres que apliquen estratègies d’immersió. Caps d’estudis, coordinadors i professorat de 

cicle mitjà i de cicle superior  

 

Calendari territorial 

Data Servei Territorial Lloc Horari 

17/03/15 Barcelona-Comarques 
Vilafranca del Penedès 

Serveis educatius 
Contacte: Rosa Vidal 

2/4 de 6 tarda 

19/03/15 Tarragona  
Institut Pere Martell. 

Complex Educatiu de 
Tarragona 

2/4 de 6 tarda 

14/04/15 Barcelona-Comarques 
Barcelona 

Casa del Mar 
2/4 de 6 tarda 

16/04/15 Catalunya Central Manresa 2/4 de 6 tarda 

28/04/15 Vallès Occidental 

Rambla, 69 
Sabadell 

(parada FFCC Sabadell 
centre) 

2/4 de 6 tarda 

05/05/15 Lleida  EOI Lleida 
2/4 de 6  

tarda 

12/05/15 Maresme-Vallès Oriental EOI Mataró  2/4 de 6 tarda 

14/05/15 
Maresme-Vallès Oriental 

 
Granollers (pendent de 

confirmar el lloc 
2/4 de 6 tarda 

19/05/15 Girona 
Sala Ter. Serveis 
educatius Gironès 

2/4 de 6 
tarda 

21/05/15 Barcelona (CEB) A concretar 
2/4 de 6 

tarda 

26/05/15 Barcelona (CEB) A concretar 
2/4 de 6 

tarda 

28/05/15 Baix Llobregat CRP Cornellà 
2/4de 6 
tarda 

2/06/15 Barcelona-Comarques Vilanova i La Geltrú 
2/4de 6 
tarda 
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