
Orientacions metodològiques per a la dinamització de la seqüència d’activitats. 

I TU, ABANDONES O COMPARTEIXES LA LLENGUA? 

 

 

Contextualització: 

Fa tres mesos que la Nayla  ha arribat a Catalunya i s’ha incorporat al 

centre. Gràcies a la interacció que ha anat tenint amb el català ja l’entén 

força i el comença a parlar una mica, l’ajuda molt que li parlin en català per 

aprendre la llengua. S’ha incorporat al grup classe de 1r C durant més hores 

i alguns alumnes que habitualment fan servir el català canvien de llengua 

per adreçar-s’hi. La professora dedica una sessió de classe a reflexionar 

sobre les emocions positives de compartir la llengua amb persones que 

l’entenen però encara no la parlen, així com parlar sobre els tòpics i els 

hàbits lingüístics que fan que els catalanoparlants abandonin la seva 

llengua. 

Gènere textual:  

L'argumentació a partir de la reflexió individual i col·lectiva. 

La biografia lingüística, perquè l’alumnat parli de l'aprenentatge d'alguna de 

les seves llengües, o dels seus familiars. 

L’eslògan publicitari, com a tasca final, que animi l’alumnat a agafar l'hàbit 

de compartir la llengua catalana amb persones que l'entenen, encara que 

no la parlin. 

Tasca o producte final: 

El resultat és una reflexió conjunta que vehiculi una autoeducació 

compartida en els hàbits lingüístics per tal d'ajudar els nous, o potencials 

nous parlants del català, a tenir a l'abast contextos lingüístics que  els ajudin 

a aconseguir l'aprenentatge correcte i l'ús habitual de la que també és, si ho 

volen, la seva llengua. 

Una proposta interessant és que sintetitzin les seves reflexions finals i 

conclusions en eslògans publicitaris que animin a l'hàbit de compartir la 

llengua catalana amb persones que l'entenen, encara que no la parlin. 

Una altra tasca final que se'n pot derivar és l'elaboració d'una autobiografia 

lingüística personal i familiar. 

Projecció:  

Els treballs tenen presència i difusió dins el centre a través de: 

• Creació d’eslògans per penjar per tot el centre 
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Seqüència d’activitats 

En primer lloc, es planteja l'interès per la realització de l'activitat i, a 

continuació: 

1. Es reparteix un qüestionari per persona. 

2. S'explica el funcionament de l'activitat. Es remarca la llibertat individual a 

l'hora d'opinar a l'exercici, tot fent èmfasi en el fet que no hi haurà una 

avaluació punitiva, sinó que l'activitat serà exitosa únicament pel fet d'haver-

la realitzat d'una manera responsable, assertiva i compromesa. 

3. Es llegeixen en veu alta els diversos contextos per tal de poder consultar 

dubtes, si n'hi ha. 

4. Cada alumne, en silenci, realitza amb tranquil·litat i concentració, 

l'assignació de la lletra o el número que pertoqui a cadascuna de les 

graelles de sengles opcions: la de “sí compartir la llengua” i la de “no 

compartir la llengua” (abandonar-la) davant d'un interlocutor que l'entén. 

 

Elaboració criteris d’avaluació conjuntament  amb l’alumnat.  

Els principals criteris d'avaluació són els criteris de sostenibilitat lingüística, tal i 

com s'expliquen en el document de la proposta de Competència Bàsica de 

Sostenibilitat Lingüística que apareix annexa a la plataforma. 

Avaluació: 

Atesa la necessitat de plantejar l'activitat de manera lliure, oberta i no gens 

controvertida, es considera convenient defugir d'una avaluació explícita i 

externa. Allò que es pretén és una reflexió vers la conveniència de tenir hàbits 

lingüístics sostenibles i solidaris vers els nous parlants d'una llengua que en 

necessita, i molts, per a la seva sostenibilitat i el seu benestar. Per aquest 

motiu, aquesta activitat tindrà la mateixa avaluació “moral i cívica” que hom 

dona, per exemple,  a la pràctica del reciclatge, del respecte i la solidaritat, etc. 
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Es tracta d'una activitat que té com a perspectiva la reconstrucció d'hàbits 

lingüístics socials que vetllin per la sostenibilitat de totes les llengües comunes 

de les societats, com en el nostre cas ho és la llengua catalana. Aquests hàbits 

sostenibles són, a més, perfectament compatibles amb l'ús de les altres 

llengües dels parlants plurilingües d'una societat multilingüe i moderna com la 

nostra. 


