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El projecte

Món és un material de llengua catalana per a la Llengua, les Matemàtiques,
les Ciències de la naturalesa i les Ciències socials, destinat a l’alumnat nouvingut del cicle superior de Primària i de l’ESO.
Aquests materials s’han elaborat tenint en compte el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües.
Els nivells de llengua que abraça el projecte Món són A1, A2 i B1.

Usuari bàsic. Nivells A1 i A2
Els nivells A1 i A2, usuari bàsic, s’assoleixen amb els llibres Llengua i interculturalitat i Lectoescriptura, complementats amb un CD-ROM.
Les 11 unitats del llibre Llengua i interculturalitat giren al voltant de temes de l’entorn immediat de l’alumnat, a partir dels quals es treballen aspectes de llengua,
tant vocabulari com estructures senzilles. La interculturalitat és present en les imatges, els textos i el treball de les festes d’arreu del món, al final de cada unitat.
El llibre de Lectoescriptura està destinat principalment a alumnes la llengua materna dels quals s’escriu en un alfabet diferent del llatí. S’hi treballen els sons
de la llengua catalana i les grafies que els representen.
El CD-ROM equival a tres llibres, un de Matemàtiques, un de Ciències de la
naturalesa i un de Ciències socials.
Amb aquest material, els alumnes aprenen o repassen continguts de les tres
àrees, alhora que en treballen el vocabulari, en coordinació amb l’estudi de la llengua.
Com en la llengua, el treball és pràctic amb pinzellades de teoria, i la metodologia és similar, perquè tot es pugui treballar conjuntament.

Usuari independent. Nivell B1
Els materials del nivell B1 de llengua que formen el projecte Món són Llengua.
Nivell Llindar i Llengua. Nivell Llindar superior (edició per al curs 2006-2007).
El llibre Llengua. Nivell Llindar està adreçat bàsicament a l’alumnat nouvingut
de l’ESO que ha assolit els nivells A1 i A2 de Llengua catalana i que s’ha integrat del tot, o gairebé, a l’aula ordinària. Per aquest motiu, és un material que
permet una gran autonomia de treball a l’alumne, de tal manera que ell sol pot
anar abordant les unitats amb l’ajut puntual del professorat.
El llibre inclou un CD d’àudio perquè cada alumne pugui treballar lliurement la
comprensió oral.

Material per a l’alumnat:
Materials per als nivells A1 i A2, usuari bàsic,
s’ofereixen junts:
§ Llibre Llengua i interculturalitat
§ Llibre de lectoescriptura
§ CD-ROM de Matemàtiques,

Ciències de la naturalesa
i Ciències socials
Materials per al nivell B1, usuari independent,
que s’ofereixen per separat:
§ Llibre de Llengua, nivell Llindar
§ CD-ROM d’àudio

(En preparació: Llibre de Llengua,
nivell Llindar superior)

Material per al professorat:
A1 i A2
§ Guia per al professorat
B1
§ Guia per al professorat, Llengua, nivell Llindar
(En preparació: Guia per al professorat,
Llengua, nivell Llindar superior)

