MEMÒRIA TÈCNICA PER A ANUNCI PÚBLIC D’OFERTA D’ACCIÓ FORMATIVA

1. Unitat proposant
Direcció General de Currículum i Personalització. Subdirecció General de
Plurilingüisme. Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen

2. Justificació de la necessitat de contractar/antecedents
A través del Programa de Llengües i Cultures d’Origen, el Departament d'Educació
vol promoure accions educatives que reforcin la competència plurilingüe i
pluricultural de tot l'alumnat, i que l'ajudin a adquirir valors de tolerància i respecte
que facilitin la convivència en la diversitat i que contribueixin a la construcció d'una
societat cohesionada i plural. Un dels objectius del programa és promoure la
formació adreçada a docents sobre llengües i cultures d’origen, i sobre
interculturalitat, amb l’objectiu, d’una banda, d’augmentar el coneixement que els
docents tenen sobre els orígens lingüístics, familiars, culturals i socials del seu
alumnat i, d’una altra, de capacitar l’alumnat per interactuar de manera adequada i
responsable tant en una societat multilingüe i multicultural com la nostra, com en un
context global més ampli.
El xinès és la llengua que té el nombre de parlants més elevat del món (uns 1.200
milions). En el curs 2020-21, a les escoles de Catalunya públiques o privades en
règim de concert, hi havia més d’11.000 alumnes matriculats amb nacionalitat d’un
país on es parla el xinès. Es fa necessari contractar una acció formativa de caràcter
telemàtic adreçada a docents d’educació primària i de secundària obligatòria, on es
donin estratègies i metodologies per ensenyar la llengua catalana a l’alumnat
d’origen xinès i així entendre les dificultats d'aprenentatge que pot tenir l’alumnat i
incidir en aspectes que fan possible que aquest aprenentatge sigui més efectiu.

3. Insuficiència de mitjans
El Departament d’Educació no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a
terme aquesta acció i per això es proposa la formalització d’un contracte menor amb
les característiques que es detallen a continuació.
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4. Objecte del contracte
Organització d’un curs telemàtic de 30 hores de durada adreçat a docents
d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. El curs atendrà a un màxim
de 40 docents.
El curs haurà de ser impartit per un/a o diferents professionals qualificats, els quals
impartiran de forma sincrònica i via Zoom 24 hores de formació dedicades a la
didàctica de l’ensenyament de la llengua catalana per a l’alumnat d’origen xinès i 6
hores de tutoria per acompanyar el disseny d’una proposta per part del professorat
assistent.
El continguts i activitats del curs s’allotjaran en l’espai Odissea del Departament
d’Educació, que és un entorn Moodle. Les sessions sincròniques s’impartiran a
través de la plataforma Zoom del Departament.
Els materials de la formació seran variats, inclouran documents multimèdia i
propiciaran l’aprenentatge col·laboratiu.
Els cursos s’impartiran entre el 16 de febrer i el 4 de maig de 2022. Les sessions
sincròniques, de dues hores de durada cadascuna, es duran a terme en l’horari de
17:30 a 19:30.
Objectius d’aprenentatge:
- Conèixer la identitat i els perfils generals típics dels aprenents de la llengua
catalana de procedència xinesa.
- Comparació de les característiques fonamentals del xinès estàndard
(mandarí/putonghuà) i el català
- Conèixer el model d’aprenentatge dels alumnes xinesos i les estratègies
didàctiques adequades per a aquesta comunitat.
- Reflexionar la viabilitat i eficàcia dels materials didàctiques actuals per a
l’aprenentatge dels alumnes d’origen xinès.
- Presentar pautes, estratègies i bones pràctiques dins i fora de l’aula per facilitar
l’aprenentatge dels aprenents de procedència xinesa.
Continguts:
-Origen, identitat i perfil dels aprenents xinesos de la llengua catalana.
-Ambient, recursos i suports que disposen els alumnes xinesos per estudiar la
llengua; mentalitat i actitud cap al català.
- Característiques de les llengües maternes dels alumnes: el xinès estàndard
(putonghuà, mandarí) i els diferents dialectes xinesos.
- Model d’aprenentatge, metodologies i estratègies didàctiques factibles.
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- Tasques destacades durant la formació de diferents competències lingüístiques:
exercicis de percepció, pronunciació, vocabulari i gramàtica fonamental i expressió
escrita, etc.
- Revisió i anàlisis d’adequació dels diferents tipus de materials didàctics existents.
Instrument d’avaluació del curs
Assistència a les sessions sincròniques, realització de les tasques proposades i
valoració positiva de les mateixes per part de la persona formadora
5. Dades econòmiques
Determinació del preu: per hora de formació
Valor estimat del contracte: 3.000 € IVA exclòs. Preu màxim: 100 €/hora IVA exclòs
6. Termini d’execució del contracte
L’acció formativa es durà a terme entre 16 de febrer i el 4 de maig de 2022.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No
7. Documentació que ha de presentar l’empresa
Programa de l’acció formativa que es durà a terme, el qual detallarà els objectius de
la formació, els continguts previstos i les estratègies previstes per al seguiment i
avaluació de l’aprenentatge.
- Pressupost
- Currículum professional del formador/a que impartirà l’acció.
- Declaració responsable que s’adjunta a la PSCP 4/4 8.
8. Persona de contacte
Núria Miró i Castellà: nmiro3@xtec.cat Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen.

Montserrat Montagut Montagut
Cap del Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen
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