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Jo i les meves llengües 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Fer prendre consciència de la dimensió plurilingüe que té cadascun dels 
alumnes i les alumnes. 

• Presentar a l’alumnat, des de principi de curs, un enfocament comunicatiu i 
integrat de les llengües: catalana, castellana i les llengües estrangeres que 
ofereixi el centre educatiu. 

• Introduir a través d’una pràctica, els conceptes de planificació, organització, 
escriptura i revisió del text escrit per què l’alumnat se n’apropiï. 

• Introduir a través d’una pràctica el concepte de paràgraf i l’ús de connectors 
perquè se n’apropiïn.  

 
Descripció de la proposta 
  
L’activitat es planteja com una presentació de les competències lingüístiques que 
cadascun dels alumnes i de les alumnes té en diverses llengües. Amb aquesta activitat 
d’escriptura titulada Jo i les meves llengües, s’encapçala la llibreta d’aprenentatge de 
l’alumnat. En primer lloc l’alumnat omple les graelles d’autoavaluació que proposa el 
MCRE (Marc Comú de Referència Europeu) i després escriu el text. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’activitat es pot desenvolupar en dues o tres sessions. L’objectiu és introduir 
l’enfocament comunicatiu i integrat de les llengües que conformen el currículum.  
 
Cal destacar que aquesta activitat esdevé molt motivadora per a l’alumnat perquè des 
del començament de curs la llengua es planteja com una eina de descobriment 
personal i de coneixement de l’entorn. Per altra banda, també és didàcticament i 
pedagògicament útil per a l’aprenentatge, proposar que el text definitiu sigui llegit 
públicament –al grup classe— abans de formar part de la llibreta d’aprenentatge. 
 
En relació a la correcció i l’avaluació del text, es proposa fer una revisió de l’escrit tot 
observant les instruccions generals, cosa que servirà a l’alumnat per fer una primera 
autoavaluació de l’activitat. Un cop el professorat hagi corregit el text -utilitzant unes 
marques d’errors- l’alumnat haurà de revisar per segona vegada l’escrit i corregir-lo. Es 
pot suggerir a l’alumnat que introdueixi marques de colors que indiquin que aquelles 
paraules o frases han estat corregides. La idea essencial d’aquesta activitat és donar 
la consigna a l’alumnat que quan arribin a final de trimestre les marques de color han 
d’haver minvat. 
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Recursos emprats 
 
El material de l’alumnat es presenta en un dossier de text i també en un curs moodle. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot i que l’activitat està proposada per a 1r curs de l’ESO, amb les adaptacions 
pertinents, es pot portar a la pràctica al cicle superior de primària. 
 
 
Documents adjunts 
 
Material de treball per a l’alumnat:  

• Dossier: Jo i les meves llengües. 
• Curs Moodle: Jo i les meves llengües. Descarrega a: 

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=513 
 
Autoria 
 
Laura Farró 
 
 
 


