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ESOROM 

 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari* 

  
1. Bolonya. Les primeres universitats europees. 
2. Perpinyà. El Canigó. 
3. La Vall de Boí i la Vall d’Aran. Del romànic al gòtic. 
4. Barcelona. Els Jocs Olímpics. 
5. Poblet. La ruta del Cister. 
6. Montserrat. El Camí de Sant Jaume català. 
7. Bellpuig. El Renaixement. 
8. Lleida. La gastronomia. 
 

Descripció de la proposta* 

  
ESORom naix de la voluntat d’incorporar a les aules de secundària l’estudi 
conjunt de les llengües romàniques, i se centra l’aprenentatge cooperatiu de 
la competència lectora. L’itinerari recull un conjunt d’activitats de 
comprensió lectora en les set principals llengües romàniques, a través de les 
quals l’alumnat practica la transferència lingüística des de la seva llengua 
romànica cap a les altres llengües germanes, per tal d’acabar comprenent el 
sentit i contingut d’un text escrit. La intercomprensió lectora es basa, doncs, 
en la transferència dels coneixements lingüístics que l’alumnat ja posseeix 
en la seva llengua pròpia, la catalana (o qualsevol altra de romànica), per tal 
d’accedir a l’establiment de passarel·les de comprensió morfosintàctica i 
lèxica en les altres llengües romàniques. 
 
Recursos emprats* 

 
La multitud de textos en les principals llengües romàniques i exercicis 
corresponents s’acompanyen de recursos multimèdia a cada unitat. A la 
pàgina web ESORom 2009, https://sites.google.com/site/esorom2009/, s’hi 
poden trobar les vuit unitats completes d’ESORom. 

 
Al bloc ESORom 2008, http://esorom2008.blogspot.com/, s’hi trobaran tot 
de recursos multimèdia complementaris. 
 
Al bloc ESORom 2010, http://intercomprensio2010.blogspot.com/, s’hi 
trobaran una cinquantena de fitxes d’intercomprensió per a un treball més 
acotat, molt adequat per a complementar les matèries lingüístiques 
principals.  
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Les unitats d’ESORom tenen una estructura seqüenciada i conjuguen el 
desenvolupament de l’habilitat lectora conjunta amb el coneixement de la 
realitat cultural, històrica i espiritual d’Europa. Poden funcionar 
independentment i cada professor ha de sentir-se lliure i còmode per 
completar aquests materials amb aquells altres de què pugui disposar i que 
puguin interessar-li segons els grups amb què treballi. Per exemple, amb la 
inclusió sistemàtica de molts més textos en aranès si es tracta d’una aula a la 
Vall d’Aran, o bé de romanès, si entre l’alumnat d’aquell grup hi ha presents 
alguns alumnes d’aquesta nacionalitat. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Aquests materials pretenen reforçar d’entrada les competències bàsiques de 
l’àrea de llengües a partir de la competència plurilingüe i intercultural, que 
es concreta en: 

• Aprendre actituds i habilitats per tal d’afrontar altres llengües 
romàniques del nostre entorn. 

• Saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües amb 
textos escrits. 

• Respectar altres maneres de veure el món, que es tradueixen en les 
estructures lingüístiques. 

Els aprenentatges proposats també contribueixen a la competència 
d’aprendre a aprendre, a partir del caràcter molt instrumental de les eines 
que s’entrenen, a la competència lectora i a la comprensió de l’estructura de 
la pròpia llengua. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Els materials d’ESORom van adreçats als alumnes d’ESO i poden ser aplicats a 
qualsevol dels nivells. En tractar-se d’un treball cooperatiu, a cada grup s’hi 
desenvolupen els materials segons el grau d’implicació, d’interès, ritme 
d’estudi de l’alumnat corresponent. El nom donat als materials vol reivindicar 
el treball de les llengües romàniques a l’ESO. Alumnat nouvingut que coneix 
llengües romàniques diverses: romanès, portuguès, francès (sovint segona 
llengua entre l’alumnat magrebí). Així mateix, pot ésser també una via 
d’interès afegit a les classes de llengua francesa, molt injustament desterrada 
de les aules aquests darrers anys per la pressió de la cultura anglosaxona. 
 
Documents adjunts* 

 
Material per al professorat:  

Guia Introducció a ESORom. 


