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Neu! ¡Nieve! Snow! Neige! 
 
 

 
Objectius* 

  

 Llegir i comprendre les instruccions o consells d’un text en diferents 
idiomes. 

 Utilitzar estratègies plurilíngües per interpretar i inferir els significats 
d’algunes paraules. 

 Analitzar l’estructura gramatical de diferents idiomes. 

 Deduir i inferir frases d’estructura senzilla.  

 Utilitzar el text en diferents idiomes com a únic suport per entendre 
significats. 

 
Descripció de la proposta* 

 

La capacitat d’interaccionar diferents llengües fa que la competència 

comunicativa prengui una nova dimensió, ja que es poden transferir 

coneixements d’una llengua a una altra, obre el ventall de recursos per 

accedir a la informació i facilita les relacions socials.    

En aquesta activitat es treballa un document en diverses llengües i s’avalua 

les estratègies plurilíngües que els alumnes han de ser capaços d’utilitzar per 

establir comparacions en el lèxic, en les estructures lingüístiques de llengües 

diferents i en la formació de noves paraules a partir de la llengua pròpia. 

 

Recursos emprats* 

 
Per a realitzar aquesta activitat es pot utilitzar un document multilingüe de 
tipus instructiu (instruccions de funcionament d’un aparell, d’un joc o d’una 
construcció) o de tipus expositiu senzill (tríptic de la visita a un castell, d’un 
parc, d’un museu o una exposició). Per l’activitat aquí descrita s’ha utilitzat 
el document “Pla d’emergències davant les nevades”, editat pel Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i que es pot cercar dins la web del 
Departament de trànsit com a Triptic_conductors_mulitlingue_NEUCAT.pdf 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Es pot portar a terme en dues sessions, o en una sola sessió d’hora i mitja, 
sempre i quant ja s’hagi treballat prèviament aquesta dimensió i les seves 
estratègies en altres moments del curs o del cicle.  Iniciarem l’activitat fent 
una lectura en un sol idioma, per passar a continuació a observar l’estructura 
del text: títol, subtítols, paràgrafs, vocabulari clau.  

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Riscos%20i%20autoproteccio/Nevades,%20glacades%20i%20onades%20de%20fred/docs/Triptic_conductors_mulitlingue_NEUCAT.pdf
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A continuació compararem els texts i la seva estructura gramatical, tot 
observant les regularitats entre llengües, alguna estructura comuna i el 
funcionament d’alguna de les estratègies plurilingües a posar en pràctica per 
a realitzar l’activitat.  
Finalment, donarem el full amb les tres activitats proposades (en aquest cas 
les instruccions estan en català, però si el nivell és prou bo es poden redactar 
en anglès), i deixarem temps per què s’enfrontin a la seva resolució (sense 
l’ajut del diccionari). 
Com que l’objectiu fonamental d’aquesta tasca és avaluar la Competència 
Plurilingüe i Intercultural individual, els alumnes treballen sols i s’avaluen 
segons una gradació (rúbrica) dissenyada per aquest efecte i una 
autoavaluació.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Bàsicament es treballa la competència de la dimensió plurilíngüe i 
intercultural a partir de la llengua estrangera, però també es treballa, de 
manera integrada, la competència escrita (lectura, inferència de significats i 
deducció), i les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia personal.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat es situa en el nivell A2 del MECR, per tant es adequada per 
als alumnes de Cicle Superior de primària, en especial sisè, i/o amb alumnes 
de primer d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
S’utilitzen diferents estratègies de tipus plurilingüe i estratègies de 
pensament com són la inferència i la deducció; assegura un treball 
interdisciplinari en un context real: tractament de la informació, vinculació 
de sabers, funcionament de la llengua... 
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 

Triptic_conductors_mulitlingue_NEUCAT.pdf 
Full d’activitats “Snow” en format .doc (editable) 
 
- Material pel mestre: 
Rúbrica d’avaluació de l’activitat relacionada amb la Competència Plurilíngüe 
i Intercultural.  
  
Enric Calvet 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Riscos%20i%20autoproteccio/Nevades,%20glacades%20i%20onades%20de%20fred/docs/Triptic_conductors_mulitlingue_NEUCAT.pdf

