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1. Ubicació de l’instrument d’avaluació

Aquest instrument d’avaluació forma part de les proves inicials per a alumnat
nouvingut procedent d’altres sistemes educatius. Té com a destinataris tots els
nois i les noies acabats d’arribar al sistema educatiu català.

Aquest model de prova va destinat a alumnat d’orígens múltiples. Com que el
professorat que l’ha d’aplicar no en coneix les llengües diverses el model ha de
ser forçosament simple (amb pocs elements i de fàcil aplicació), pragmàtic
(orientat a la valoració de resultats sense cap gran aparat teòric) i d’avaluació més
apreciativa que no pas quantitativa.

Les proves estan pensades per a l’alumnat de 8 a 16 anys amb el que no és
possible la comunicació. Tanmateix, i a criteri del professorat, poden ser útils per a
la resta de l’alumnat de nova incorporació, si creu que és un material que li pot
aportar més informació o vol disposar d’un mateix model per a tots els alumnes.

En principi aquest instrument d’avaluació està destinat a l’alumnat que té com a
pròpia una llengua que no utilitza l’alfabet llatí, però també s’ha elaborat en
llengües que utilitzen aquest principi alfabètic .Es deixa a criteri del professorat la
seva utilització o no.

Tant en un cas com en l’altre, les proves s’han de passar els primers dies de la
incorporació de l’alumnat al sistema educatiu, si pot ser el primer dia millor.

L’aplicació d’aquesta prova ha de ser individual i no ha de sobrepassar els 20
minuts, ja que si es permet a l’alumne de realitzar-ne la segona part durant el
temps que vulgui acabarà fent-la per deducció lògica i no pels seus coneixements.

Pensant en que les proves havien de ser significatives per a l’alumnat, no s’ha
partit d’una prova en llengua catalana traduïda literalment a les diverses llengües,
sinó que, a partir dels criteris establerts per als ítems que es volien avaluar, s’ha
demanat a experts de les diverses llengües que  fessin una reelaboració. Criteris
que s’han seguit per a la reelaboració de les proves.

- Que hi sortissin la majoria de sons propis de la llengua
- Que els fragments reproduïssin contes relacionats amb el país
- Que els continguts fossin neutres, sense connotacions religioses o
d’altra índole. S’ha de tenir en compte que la pronunciació figurada del text
(que té com a solucionari el professorat) és en fonètica  catalana.

En una primera fase, aquest conjunt de proves estarà disponible en les següents
llengües que no utilitzen el sistema alfabètic llatí: àrab (àrab), búlgar, rus,
ucraïnès (ciríl·lic), urdu (àrab), i xinès (pictogràfic), i les següents que l’utilitzen:
polonès, portuguès (en les varietats estàndards de Portugal i del Brasil);
romanès, tagàlog, wòlof, anglès i francès.
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Cal remarcar doncs, que les proves s’han confegit en llengua anglesa i francesa
per aquells països en què aquestes coexisteixen (són cooficials) amb d’altres
llengües en el sistema educatiu i, per tant, són també llengua d’escolarització.

Per decidir en quines llengües és desplegaven els models de la prova, s’ha
recorregut a les dades estadístiques sobre la nacionalitat dels alumnes estrangers
(no hispanoamericans) escolaritzats en centres docents de Catalunya durant el
curs 2003-2004, de les quals es poden inferir amb certa facilitat les llengües
necessàries.

Ara com ara, s’ha efectuat el tall en la llengua polonesa encara en un nombre
d’alumnes relativament baix. Tanmateix el procés resta obert a afegir-hi altres
llengües en un futur.

Dades estadístiques sobre la nacionalitat dels alumnes estrangers als centres
docents de Catalunya el curs 2003 – 2004
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2. Objectius de l’instrument d’avaluació

Aquest instrument d’avaluació, compost de dues parts (A i B), té tres objectius
bàsics:

� Conèixer de manera elemental el grau d’escolarització de l’alumnat arribat
recentment al sistema educatiu català.

� Observar el grau de coneixement del principi alfabètic llatí per part d’alumnat
escolaritzat amb altres sistemes gràfics.

� Observar en els alumnes que no resolen la primera part (la qual cosa significa
que han estat molt poc o gens escolaritzats) i que tenen com a propi l’alfabet
llatí, sigui quin sigui el grau de coneixements elementals que hagin assolit.

3. Fonamentació de l’instrument d’avaluació

Per al disseny d’aquest instrument d’avaluació s’han considerat:
- Els models de proves per detectar el grau d’escolarització en la llengua
d’origen de l’alumnat utilitzats en països d’Europa amb dilatada experiència de
recepció d’alumnat estranger: França, Anglaterra, Holanda…
- Un model de prova per observar el coneixement del principi alfabètic elaborat
pel grup de recerca de la Universitat de Barcelona que dirigeix el doctor
Joaquim Arnau, integrat per:
- Elisabet Dòria, Dolors Ferrer, Gerard Martínez i Maria Dolors Sabater, així
com el treball que ha elaborat aquest Grup de Recerca.

Un cop analitzades les esmentades proves s’ha decidit:

- Adaptar els models europeus a la realitat catalana, tant pel que fa a la
selecció de les llengües més usuals entre l’alumnat nouvingut a Catalunya com
a les experiències prèvies desenvolupades en aquest camp.

- Adjuntar a l’instrument anterior una bateria d’exercicis escrits i orals per
comprovar el coneixement del principi alfabètic.

El conjunt resultant, sota el nom de P1L: Diagnosi d’escolarització prèvia i de
coneixement del principi alfabètic, llatí, compta amb la supervisió del doctor
Joaquim Arnau, Professor del Departament de Psicologia Evolutiva de la
Universitat de Barcelona
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4. Contingut de l’instrument d’avaluació

Aquest instrument d’avaluació consta de dues parts (A i B):

Part A) Avaluació inicial de les competències en L1

Està pensada per satisfer el primer objectiu de la prova i consta dels exercicis
següents:

A1: Coneixement del codi gràfic de la llengua pròpia de l’alumnat. L’alumnat ha de
dir el nom dels elements de l’alfabet o alifat, desordenat, que hi ha en el model de
prova.

A2: Capacitat lectora en la llengua pròpia de l’alumnat. L’alumnat disposa en el
model de prova d’un text breu i senzill en la seva llengua. El professor disposa de
la pronunciació figurada (des d’una òptica catalana) del fragment i de la seva
traducció al català. L’alumnat ha de llegir en veu alta aquest text.

En el cas del xinès, llengua no alfabètica, els exercicis A1 i A2 s’han transformat
en l’associació d’imatges amb sons, la lectura de signes simples, la lectura de
frases i en el reconeixement dels signes dels deu primers números naturals. El
professor disposa també de la pronunciació figurada (des d’una òptica catalana)
dels signes i de la seva traducció al català.

A3: Capacitat bàsica d’escriptura. Es demana a l’alumne que copiï les primeres
ratlles de la lectura que acaba de fer. Aquest exercici pretén que el professor
analitzi la seguretat i la velocitat del traç de l’alumne.

En el cas del xinès, llengua no alfabètica, l’exercici A3 s’ha transformat en la còpia
d’uns quants signes individuals.

Part B) Avaluació inicial del coneixement del principi alfabètic llatí

Bàsicament destinada a alumnat que té com a pròpia una llengua que no utilitza
l’alfabet llatí .

Està pensada per satisfer el segon objectiu de la prova i consta de 8 exercicis,
graduats des del més simple al més complex, de tal manera que pot mostrar
sense gaire esforç el grau de domini del sistema alfabètic llatí. Pel seu caràcter
graduat,  el professor podrà interrompre la prova si detecta que l’alumne no
aconsegueix resoldre-la.

Nota important
L’exercici número 8 és fora del lloc que li correspon per ordre cronològic, el
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trobareu al darrere de l’exercici 3. El motiu del canvi ha estat perquè si és
col·locava en el seu lloc no es podria fer el dictat ja que tindria les paraules
escrites just a dalt.

B1: Distinció d’aspectes diversos de les grafies de l’alfabet llatí. L’alumnat ha
d’associar lletres majúscules i minúscules de l’alfabet català.

B2: Discriminació oberta de grafies de l’alfabet llatí. L’alumnat ha de localitzar una
determinada grafia (presentada en diverses tipografies) en un conjunt informe de
grafies catalanes o dins de paraules catalanes.

B3: Capacitat de reproducció escrita de grafies de l’alfabet llatí. L’alumnat ha de
copiar diverses expressions en llengua catalana que contenen elements variats
del seu principi alfabètic.

B4: Pronunciació del nom o del so de les consonants (en forma majúscula i
minúscula) de l’alfabet llatí de valor més estable.

B5: Lectura en veu alta de 20 síl·labes pròximes a paraules catalanes reals (en
forma majúscula i minúscula) construïdes amb un repertori més ampli de
consonants i amb totes les vocals, incloent-hi algun diftong.

B6: Lectura de 8 paraules completes catalanes (amb lletra manuscrita i lletra
majúscula), construïdes amb la majoria dels signes gràfics de l’alfabet llatí i que
inclouen alguna síl·laba complexa.

B7: Lectura de 4 frases completes catalanes (amb diversos tipus de lletra)
construïdes amb tots els signes gràfics de l’alfabet llatí del català, incloent-hi
alguns dígrafs.

B8: Dictat de 8 paraules catalanes (d’entre les llegides en els ítems B5, B6 i B7,
que inclouen la majoria de signes gràfics de l’alfabet llatí català).

5. Protocols previs

- De la documentació que aporta la família i/o de l’entrevista inicial, s’haurà
obtingut informació precisa sobre l’edat de l’alumne/a i les llengües a considerar
per a l’instrument d’avaluació. Coneixedor d’aquestes dades, el professorat
responsable de l’instrument d’avaluació decidirà si aplica només la part A (i en
quines llengües L1 si és el cas) o també la part  B.
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6. Instruccions d’aplicació i criteris d’avaluació

Aquest instrument d’avaluació pretén aportar informació sobre l’escolarització
prèvia de l’alumnat abans d’arribar al sistema educatiu català. Per aquest motiu,
tant o més important que la correcció estricta dels diversos ítems és l’observació
en directe de les habilitats escolars de l’alumnat lligades a la lectoescriptura. La
gestió d’aquesta informació permetrà dissenyar el tipus de suport que necessita
l’alumnat i quines adaptacions curriculars caldran.

Part A

Exercici A1: Coneixement de l’alfabet

El professorat disposa de la pronunciació figurada i del so real de les grafies de
cada llengua, siguin en alfabet llatí o no (àrab, rus, urdú, etc.). L’alumnat ha de dir
el nom dels elements del seu (o alifat), que trobarà desordenat, en el model de
prova. S’admet que per a alumnat més petit (per sota de 10 anys), la pronunciació
del so real de la grafia en lloc del nom de la lletra és una opció vàlida.

Exercici A2: Lectura en veu alta

El professorat disposa d’un text per a cada L1, de la traducció al català de cada un
d’ells i de la  pronunciació figurada de cada text. L’alumnat llegeix en veu alta i el
professorat en fa un seguiment atent.

Model xinès

L’alumnat ha d’associar amb el dit imatges amb signes (i si vol, pronunciar-los), fer
la lectura en veu alta de signes simples i de frases, i pronunciar el nom dels signes
dels deu primers números naturals. En tots els casos, el professor disposa també
de la pronunciació figurada dels signes i de la seva traducció al català.

(El professorat ha de tenir en compte que el concepte d’error en lectura en xinès
no és el que correspon a una llengua amb alfabet. En cas d’error, l’alumnat deixa
de pronunciar o ho fa d’una manera totalment diferent)

Exercici A3: Còpia del text llegit

L’alumnat ha de copiar el text de la lectura que acaba de fer en un full en blanc (o
els signes que se li indiquin en el cas del xinès), però no cal que completi la feina,
sobretot si la realitza fàcilment. El professorat observa atentament i en directe el
procediment, i decideix la finalització de l’exercici.
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Part B

Exercici B1: Associació de grafies majúscules i minúscules
(Vegeu model de l’alumnat)

L’alumnat ha d’associar lletres majúscules i minúscules de l’alfabet català
disposades en columnes. El professorat ha d’acotar el temps d’exercici. Per a
l’alumnat més petit, el professorat pot pronunciar esporàdicament el so d’alguna
grafia.

Exercici B2: Localització de grafies
(Vegeu model de l’alumnat)

L’alumnat ha de localitzar una grafia donada en un conjunt informe de grafies
catalanes o dins de paraules catalanes, expressades en tipografies una mica
variades.

Exercici B3: domini del traç alfabètic català
(Vegeu model de l’alumnat)

L’alumnat ha de copiar diverses expressions variades en llengua catalana: primer
unes paraules en majúscula i després algunes frases breus en lletra d’impremta.

Exercici B4: Coneixement del valor fonètic de les consonants de l’alfabet
llatí
(Vegeu model de l’alumnat)

L’alumnat pot pronunciar indistintament el nom o el so de les grafies. El
professorat pot obrir l’activitat (nom o so) amb les dues primeres per tal
d’assegurar que l’alumnat ha comprès la finalitat de l’exercici. Cal observar que no
hi ha vocals (que poden tenir una pronunciació molt diversa en funció del possible
contacte previ amb l’alfabet llatí) i que les consonants presents són molt estables
pel que fa al so.

Exercici B5: Lectura de síl·labes simples
(Vegeu model de l’alumnat)

Les 20 síl·labes contenen els cinc signes vocàlics i un repertori més ampli de
consonants, incloses les de doble valor fonètic. Per aquest motiu, el professorat
ha de ponderar molt obertament les vacil·lacions de valor que observi, causades
pels diferents contactes previs amb l’alfabet llatí.
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Exercici B6: Lectura de paraules simples
(Vegeu model de l’alumnat)

Les 8 paraules contenen els cinc signes vocàlics i un repertori més ampli de
consonants. Per aquest motiu, el professorat ha de ponderar molt obertament les
vacil·lacions de valor que observi, causades pels diferents contactes previs amb
l’alfabet llatí. En general, validarà la paraula ajustada en les consonants i almenys
parcialment ajustada en les vocals.

Exercici B7: Lectura de frases
(Vegeu model de l’alumnat)

L’exercici pressuposa un coneixement ja notable de l’alfabet llatí, i fins i tot del
sistema gràfic català en concret. Per aquest motiu, el professorat ha de ponderar
molt obertament les vacil·lacions de valor que observi, causades pels diferents
contactes previs amb l’alfabet llatí. En general, donarà per vàlida la frase
comprensible i amb determinat ajustament fonètic.

En cas de lectura molt dificultosa, el professorat decidirà no aplicar l’exercici B8.

Exercici B8: Escriptura  de paraules dictades

El professorat dicta pausadament les 8 paraules següents:

El professorat valorarà de manera flexible  l’ajustament gràfic. Qualsevol sistema
gràfic que empri l’alumnat (majúscula, impremta, manuscrita) és vàlid.
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Taula  d’avaluació

NOM:  CURS ACADÈMIC:

EDAT: DATA DE REALITZACIÓ:
ESCOLARITZACIÓ EN LA LLENGUA PRÒPIA Nivell d’assoliment

Gens Poc Força Molt

Contingut

Coneixement del codi gràfic

Capacitat lectora

Capacitat bàsica d’escriptura

CONEIXEMENT DEL PRINCIPI ALFABÈTIC LLATÍ Nivell d’assoliment

Gens Poc Força Molt

Contingut

Associació majúscules i minúscules

Discriminació de grafies

Capacitat de reproducció escrita

Pronunciació del nom o del so de les consonants

Lectura en veu alta de síl·labes

Lectura de paraules

Lectura de frases

Dictat

Comentari


