Acollida a la xarxa

AULA D’ACOLLIDA

EN QUÈ CONSISTEIX
AQUEST PROJECTE?
Com sabeu, aquest dilluns, 21 de febrer, es
celebra “el dia internacional de la llengua
materna”. I des de l’aula d’acollida us
proposem donar visibilitat a totes i
cadascunes de les cultures que conviuen al
nostre centre.

_________________
“Malinke, portuguès, darija, wòlof,
romanès, suec, anglès o búlgar ...” són
algunes de les llengües que ens
proposem fer sonar als passadissos
aquesta setmana.

_____________________
“Us apunteu? Si és així , mòbil s
preparats i a gravar: Parlem-hi!!!!

Professora Paula Castelló

La creativitat és la intel·ligència divertint-se (Albert Einstein)

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA
MATERNA
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COM ES TREBALLARÀ AL PROJECTE?

❑ Des de l’Aula d’Acollida convidem tot l’alumnat de l’ESO a participar
d’aquest projecte: “Un món de llengües”. Com?!!! Com us expliquem a
continuació:
❑ En primer lloc, caldrà escollir una
paraula, cadascú, en la seva
llengua materna. La paraula que
més us agradi; bé pel seu
significat, per les emocions que
desperta en vosaltres, per la seva
sonoritat, per la seva raresa ...
Això sí, no podem incloure mots
grollers o ofensius. Es tracta de
donar a conèixer i obrir, als altres,
casa nostra!! No espantar-los!!
❑ Un cop escollida, confeccionareu un cartell amb ella. Si la vostra llengua
materna és diferent al català, haureu d’incloure al rètol la seva traducció.
❑ Sols us quedarà engegar la càmera del vostre mòbil i ... gravar un petit
vídeo!!!! Demaneu ajuda, si es cau, a amics, familiars, coneguts o animals
de companyia, però, feu una “coseta maca” XD.
❑ Per últim, no oblideu enviar-nos la vostra gran obra, per poder-ne fer una
selecció! Elaborarem un muntatge amb els mots més significatius i
originals.

Professora Paula Castelló
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▪ mcast242@iesflix.cat – M. Castellví
▪ pcaste7@iesflix.cat – Paula Castelló
❑ El termini per lliurar aquesta tasca finalitza el diumenge 20 de febrer a les
00:00
❑ Us recordem que aquest projecte facilitarà l’avaluació de la competència
digital de tots els participants.

Professora Paula Castelló

