PRESENTACIÓ DE LES UNITATS
DIDÀCTIQUES “TC WAWJDM”
PER A L’APRENENTATGE DE
L’AMAZIC A LES AULES
CATALANES
Aquesta activitat forma part del cicle “Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània”,
organitzat pel CIEMEN i la Casa Amaziga.

Espanya
Acte de presentació de les sis primeres unitats didàctiques “tc wawjdm” per a
l’aprenentatge de la llengua amaziga a les aules catalanes. Les unitats han estat
desenvolupades per un equip coordinat pel professor, lingüista i filòleg Carles Múrcia
(UB), i seran emprades a les classes de llengua que imparteix la Casa Amaziga en diversos
centres escolars catalans. Es tracta d’un material pensat sobretot per a l’aula —amb
l’objectiu de dignificar els materials a l’abast dels alumnes així com d’aportar-los una eina
pedagògica útil— però també pot ser usat per a l’autoaprenentatge individual, amb el
suport d’una guia d’ús.
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Parlaran Carles Múrcia (UB), Aziz Baha (Casa Amaziga) i Pere Mayans (CIEMEN).
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