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El miracle de les llengües maternes 
 

 
 
 
Objectius  

  
1. Conèixer la diversitat de llengües al món a partir de l’observació de 
diverses fonts, principalment el recurs Mapes Vius publicat per Linguamón. 
  
2. Ser conscients de la importància de la llengua materna com a tret 
d’identitat de cada persona. 
  
3. Observar la varietat d’àmbits d’ús que poden ocupar les llengües, 
especialment els que estan implicats en la seva oficialitat en un estat. 
 
4. Observar i analitzar el context lingüístic de l’alumnat. 
  
5. Realitzar una entrevista amb la finalitat de conèixer la llengua materna 
d’alguna persona i fer una difusió dels resultats adequada a la situació 
comunicativa plantejada. 
 
6. Emprar les noves tecnologies com a eina per gestionar i avaluar els propis 
aprenentatges. 
 
Descripció de la proposta 

  
La seqüència didàctica que proposem cerca que l’alumnat de 1r o 2n d'ESO es 
familiaritzi amb la noció de llengua materna i que aprengui a valorar i a 
respectar les llengües maternes de qualsevol ésser humà. Aquest acostament 
implicarà convertir-se en un agent actiu a la recerca de les particularitats 
d’una de les llengües del seu entorn per tal de posar en pràctica tots els 
coneixements i procediments apresos.  
 
Recursos emprats 

 
Els recursos centrals d’aquesta seqüència didàctica es poden trobar a la web 
de Linguamón, concretament, els Mapes Vius: 
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/ 
i a l’exposició “Un Mar de Llengües”: 
http://www15.gencat.cat/marllengues/AppPHP/.  
 
A més a més, si es decideix portar a terme l’activitat en un suport digital, 
caldrà que els ordinadors estiguin dotats de processador de textos, un 
programa de presentació de diapositives. Opcionalment, les últimes activitats 
de la seqüència didàctica es realitzaran amb un editor de vídeo. 
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
Voldríem destacar que hem organitzat la seqüència d’activitats en tres 
moments concrets del procés d’aprenentatge, els quals anomenem 
contextualització, descontextualització i recontextualització. 
 
En les activitats de contextualització, el professorat ha de conduir el debat i 
l’organització de les idees, però hauria de procurar no transmetre encara 
continguts. Serà més important la formulació de preguntes que no pas la seva 
resposta amb els coneixements del docent. 
 
Un cop plantejat el repte d’aprenentatge, el descobriment de les llengües 
que hi ha a l’entorn de cada escolar, les activitats de descontextualització 
tenen com a objectiu ampliar els coneixements que l’alumnat requerirà per 
donar-hi resposta. En el nostre cas, es tracta que sàpiga buscar informacions 
objectives sobre les llengües i els alfabets, que es documenti i reflexioni 
sobre el concepte de llengua materna i que desenvolupi les capacitats 
necessàries per conèixer el gènere discursiu de l’entrevista.  
 
Les dues activitats de recontextualització estan dirigides a donar sentit a  
tota la informació que s’ha anat recollint al llarg de la unitat i a posar en 
moviment els procediments i les actituds desenvolupades. En conseqüència, 
suposen el centre de l’avaluació formativa i sumativa per part del professorat 
ja que li aportaran evidències sobre la capacitat dels alumnes per donar 
resposta als reptes comunicatius que se li plantegen de manera 
contextualitzada.  
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

A banda de les competències comunicatives, destaquem la possibilitat de 
treballar en aquesta seqüència algunes de les competències bàsiques 
transversals.  
En primer lloc, la competència d’aprendre a aprendre, ja que l’estructura 
de les activitats condueix l’alumnat a mobilitzar de manera significativa tot 
allò que ha anat descobrint de manera aïllada. 
En segon lloc, la competència d’autonomia i iniciativa personal, ja que 
convidem el nostre alumnat a relacionar-se amb el seu entorn d’una manera 
activa per tal d’assolir els objectius que tenim plantejats. 
Finalment, el tractament de la informació i la competència digital de 
manera contextualitzada i significativa, l’única manera raonable de 
desenvolupar aquestes competències. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta seqüència didàctica està pensada per ser implementada en grups 
classe de 1r i 2n d’ESO. Eventualment, podrà ser utilitzada en d’altres nivells.  
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D’altra banda, és recomanable que el professorat valori globalment la 
seqüència amb la finalitat de seleccionar les activitats que siguin més adients 
al seu context. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Volem remarcar les relacions de la majoria d’activitats de la seqüència amb 
l’àrea de Ciències Socials, així com amb l’Educació en Valors. 
 
Documents adjunts 

 
- Material per al professorat. 
- Material per a l’alumnat, en format digital.  


