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I tu, abandones o comparteixes la llengua? 

 

 
Objectius  

 Reflexionar sobre les emocions positives que es transmeten en compartir la llengua 

catalana amb persones que l'entenen i que encara no la parlen. 

 Trencar els tòpics i els hàbits lingüístics adquirits segons els quals bona part de la 

població catalanoparlant encara abandona la llengua catalana davant de conciutadans 

que, encara que no la parlin, sí l'entenen. 

 Reconstruir hàbits lingüístics socials que vetllin per la sostenibilitat de les llengües i, en 

concret, la llengua catalana, dins d’una societat multilingüe. 

 

Descripció de la proposta  

L'activitat consisteix a llegir dues columnes de contextos que justifiquen dues actituds 

lingüístiques totalment diferents, la de compartir la llengua catalana davant persones que no la 

parlen però que sí l'entenen, i la de no compartir-la. 

Després de la lectura, els alumnes han d'assignar una emoció a través de la lletra o el número 

que cadascuna tingui a cada una de les actituds de tots dos hàbits lingüístics. Finalment,  

s'observa la tipologia d'emocions que l'alumne ha agrupat en cadascuna de les dues columnes i 

verbalitza (per escrit o oralment) les reflexions que li'n sorgeixin. 

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. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Activitat oberta que poden fer alumnes de qualsevol nivell d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i 

fins i tot, personal docent i PAS dels centres educatius o també d'altres àmbits laborals. 

L'activitat es recomana en qualsevol situació en què el tema de compartir la llengua catalana 

davant persones que no la parlen, però que sí l'entenen, aparegui en el context de l'aula o del 

centre. També que l'activitat es realitzi en grups amplis i diversos. Un context especialment 

favorable a l'exercici de l'activitat és aquell en el qual dins  el grup-classe hi ha alumnes que no 



  

 

parlen català, però que sí en tenen una determinada competència passiva que, gràcies a l'hàbit 

de compartir amb ells la llengua, poden anar augmentant.  

 

Recursos emprats  

 Full “Tu abandones o comparteixes” (dinamització a l’aula) 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Continguts de Sociolingüística, sobretot provinents del DCA (Discurs dels Catalanoparlants 

d'Adopció) com ara catalanoparlant d'adopció, catalanoparlant d'origen, abandonament de la 

llengua, canvi de la llengua, adopció de la llengua, plurilingüisme, competència passiva, etc.  

Competència actitudinal i multilingüe, a més a més la Comprensió Lectora, l’Expressió Oral i 

l'Expressió Escrita. 

Processos implicats: reflexionar individualment i compartir col·lectivament totes les aportacions, 

fomentar l’escolta activa i el respecte per les reflexions de l’altre, per reflexionar conjuntament 

sobre la importància de compartir la llengua catalana. Reflexió sobre la necessitat de crear 

àmbits d'ús del català a les persones que encara no el parlen però que sí tenen una 

competència passiva d’aquesta llengua, cada cop més gran en funció de l'hàbit social de 

compartir amb ells la llengua. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de totes les edats i totes les casuístiques d'ESO i Batxillerat. També es pot adreçar a 

les persones adultes. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Àmbit de llengües i també de Tutoria. La repercussió és factible en qualsevol altra àrea i, en 

conseqüència, és interessant que tot l'equip docent la conegui o, fins i tot, l'hagi realitzat. 

 

Documents adjunts 

 GLOSSARI del DCA (Discurs dels Catalanoparlant d'Adopció) perquè es coneguin els 

conceptes que el vertebren. Aquesta activitat deriva de l'aplicació pràctica de 

l'argumentari d'aquest discurs. 

 Document CB de SOSTENIBILITAT LINGÜÍSTICA per donar base i cos al principi de la 

“sostenibilitat” aplicat als usos lingüístics. Força orientatiu per a l'exercici docent a l'aula, 

pel que fa a aquesta nova manera d'aplicar el tractament de les llengües, un punt de 

vista que té com a subjecte i eix qui les aprèn i les adopta. Alhora reorienta l'actitud de 

qui les parla i les divulga en pro del foment dels nous parlants, la sostenibilitat i la 

vitalitat de les llengües. 

 Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula 

 Proposta de continguts, objectius i avaluació de la competència en sostenibilitat 

lingüística (1r i 2n ESO) 
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 I tu,  abandones o comparteixes? Material de dinamització a l’aula 

 

Autoria 

Ma. Purificación Pinto Fernández, professora de llengua i literatura catalana a l’ESO i al 

Batxillerat al centre d’estudis Montseny del Poblenou. 


