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INTRODUCCIÓ
Els objectius principals del treball que segueix a continuació i que n’inspiren el tronc
central són dos. Per un costat, conèixer més i millor l’àmbit d’actuació del Consorci per
a la Normalització Lingüística (CPNL) de Lleida per tal d’augmentar i enriquir, en tots
els sentits, la nostra experiència docent en el camp de l’ensenyament de la llengua
catalana a adults immigrants o estrangers. Per l’altre, indagar en el camp de les TIC
les possibilitats que pot oferir un gestor de continguts quan el convertim en un entorn
virtual d’ensenyament-aprenentatge en el qual queden integrats els diversos cursos de
llengua catalana segons els nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència
per a les Llengües (MECR).
La tria en primera instància del CPNL com a centre de pràctiques es justificava en el
fet que era un lloc que ja feia temps que volíem conèixer, sobretot perquè tracta amb
una realitat d’alumnat, almenys en els cursos inicials, amb la qual no havíem tingut
encara ocasió de treballar-hi. Aquest Màster ho ha fet possible finalment i l’experiència
ha sigut molt profitosa, tant en l’adquisició de noves metodologies i estratègies
didàctiques com a l’hora de planificar i dinamitzar les deu sessions del grup de
conversa, ja que, altrament, la competència específica en el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’expressió i interacció orals adquirida hagués sigut impossible.
Els objectius formatius a assolir durant el període de pràctiques eren els següents:
1) Conèixer el funcionament d’un centre de normalització lingüística i de com
desenvolupa l’ensenyament-aprenentatge de CLE.
2) Adquirir, sobre la pràctica, les eines, estratègies i tècniques pedagògiques per a la
planificació i el desenvolupament de l’activitat docent a la classe de CLE a col·lectius
estrangers.
3) Identificar, sobre la pràctica, les necessitats formatives de l’alumnat estranger
respecte a la llengua i la cultura catalanes.
4) Identificar els aspectes de major dificultat de la llengua catalana i desenvolupar
mecanismes per a la seva adquisició per part de l’alumnat estranger.
5) Familiaritzar-se amb els models d’avaluació de la competència lingüística i cultural
existents.
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6) Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts.
7) Desenvolupar estratègies per al treball en equip.
La consecució d’aquests objectius estava lligada a una sèrie d’activitats diverses que
ho facilitessin i que es poden agrupar en tres grans eixos: observació i intervenció
acompanyada en algun curs de nivell bàsic, la programació didàctica i realització de
les deu sessions del grup de conversa, i finalment altres tasques relacionades amb el
Màster i que em permetessin tindre un coneixement més precís de tota la magnitud del
CPNL de Lleida. En general, gairebé tots els objectius es van assolir, cosa que queda
demostrada en el capítol dedicat a les pràctiques realitzades i, en menor grau, també
en el que fa referència a la creació d’un entorn virtual d’ensenyament de català. Potser
el que va quedar més desatès de tots és el cinquè perquè, en termes d’avaluació, tant
en les sessions de conversa com en les classes dels cursos als quals vaig assistir el
model bàsic era el d’una avaluació continuada.
Pel que fa al segon objectiu, tot i que sembli que s’allunya del contingut de les
pràctiques fetes, té sentit de plantejar-lo en el si d’una societat cada dia més immersa
en el món digital, en la qual l’ensenyament a distància per ordinador o e-learning, ja no
és una raresa. A més a més, s’ha de tindre en compte que el CPNL conjuntament amb
altres institucions va desenvolupar el famós espai virtual d’(auto)aprenentatge
anomenat Parla.cat i que el curs 2012/13 hem tingut l’ocasió d’endinsar-nos
professionalment en aquest camp amb la impartició de cursos semipresencials de
català C2 al Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida.
Per tant, el que ens vam proposar d’entrada va ser aprofundir més en les eines que
ofereixen les TIC des del punt de vista docent i oferir-ne una aplicació que fos pràctica.
En tot això hi juga un paper fonamental la passió que sentim per aquest món infinit de
la xarxa de xarxes fins al punt que, des del primer contacte que hi vam tindre als 13 o
14 anys, ens hem anat formant com a programador i dissenyador web.
En darrer lloc, la descoberta de l’eina d’autor eXeLearning.org, de codi obert i lliure,
amb la qual es poden dissenyar unitats didàctiques digitals i que vam trobar de forma
casual quan ens vam plantejar dissenyar en format web la unitat didàctica que havíem
de fer per a l’assignatura Ensenyament de la Llengua i la Cultura a Col·lectius
Immigrants, ens va obrir tot un nou ventall de possibilitats desconegudes fins llavors. A
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més a més, com que per a l’assignatura Les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació en l’Ensenyament d’ELE/CLE, havíem de dissenyar un blog com a
activitat final se’ns va ocórrer unir ambdós projectes. És a dir, aprofitar tot el potencial
d’un blog perquè, més enllà de ser un recurs d’ampliació, sovint força extern o
desconnectat del desenvolupament de la unitat didàctica, n’esdevingués la peça clau i
ambdues coses formessin un conjunt perfectament integrat.
Aquell primer embrió, que va ser acollit amb força èxit, va ser la llavor del tema que
desenvolupem també en aquest treball: la creació d’un entorn virtual d’ensenyamentaprenentatge de català que hem volgut batejar amb el nom de LearningCatalan.info.
L’únic afany que teníem era respondre i respondre’ns a nosaltres mateixos la pregunta
o preguntes que ens vam anar fent durant dies: seria possible dissenyar un curs
sencer implementat en blogs? És més: permeten les eines 2.0, en aquest cas concret
un gestor de continguts (CMS) com ara Wordpress, la creació d’un campus virtual a
partir del qual es gestioni el curs o cursos? El que presentem en el capítol
corresponent, doncs, és la resposta a aquestes preguntes: un prototip del que podria
ser aquest nou espai virtual, cosa que demostra que és factible implementar aquesta
nova via en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana com a L2.
L’estructura del treball també es vertebra entorn dels dos objectius plantejats
inicialment i, en conseqüència, està dividit en dos grans capítols. El primer és dedicat
al projecte LearningCatalan.info del qual es fa una descripció tècnica i metodològica
completa. El segon se centra en la memòria de les pràctiques realitzades al CPNL de
Lleida. Tot seguit hi ha la bibliografia consultada i de referència, dividida també en
aquests dos capítols i, finalment,

els annexos necessaris per tal d’il·lustrar bé el

contingut d’ambdues parts.
No voldríem acabar sense agrair molt sincerament tot el suport i l’ajuda que hem rebut
en tot el procés d’elaboració d’aquest treball. Per començar, al CPNL de Lleida per
haver-nos acollit com un més des del primer dia i haver-nos possibilitat una
experiència de pràctiques tan gratificant en la qual, penso, vam poder traure el millor
de nosaltres. Deixeu-nos que concretem aquest reconeixement en dues persones:
l’Eva Oto, la nostra tutora al centre, i la Conchita Rodrigo, amb qui vam compartir força
hores de classe, a més a més de deixar-nos impartir-ne algunes. Per altra banda,
també volem donar les gràcies al doctor Aitor Carrera, el nostre tutor acadèmic, no
només per l’acompanyament al llarg de la redacció de les pàgines que segueixen sinó
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sobretot per mostrar-se sempre obert a les nostres inquietuds i motivacions. Finalment,
també volem referir-nos a la doctora Salomé Ribes, coordinadora del Màster que hem
cursat i professora de l’assignatura Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
en l’Ensenyament d’ELE/CLE, sobretot pels suggeriments que ens va fer a propòsit
d’aquell primer embrió al qual hem fet referència i el desenvolupament del qual és
bona part d’aquest treball.
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1. MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA
1.1. Introducció: nous mitjans, noves necessitats, noves oportunitats
La irrupció i popularització de la tecnologia informàtica en la nostra vida quotidiana
durant les dues o tres dècades precedents ha suposat una revolució profunda tant en
les formes de relació entre persones com en les activitats del dia a dia. Des de
l’aparició dels primers ordinadors fins a la possibilitat massiva de dur Internet a la
butxaca gràcies als mòbils intel·ligents o smartphones d’última generació, tan sols han
passat uns 30 anys. Almenys pel que fa al cas concret de la societat catalana.
Trenta anys que han condensat i segueixen fent-ho la revolució tecnològica més gran
en el període més curt que ha viscut la humanitat des de l’aparició, podríem dir, de la
impremta. I, de la mateixa manera que la història ens ensenya que aquesta última va
canviar del tot la producció i la difusió del coneixement, l’era d’Internet hi ha tornat a
implicar un gir rotund de 360 graus. Tant és així que hom ha etiquetat la societat del
segle XXI com la de la informació i el coneixement. En efecte, l’evolució d’Internet des
les primeres pàgines web estàtiques a la interacció actual que permeten les xarxes
socials i el dinamisme del web 2.0 han transformat, en una situació sense retorn, els
nostres usos i hàbits quotidians: ni llegim, ni escrivim, ni ens relacionem, ni veiem
continguts televisius, ni escoltem la ràdio o la música, ni participem en la vida
associativa o política, ni ens divertim, ni treballem, etc., igual que ho fèiem tot just
quinze o vint anys enrere. Per tant, no semblaria lògic que l’ensenyament, pilar
fonamental de la transmissió del coneixement, no s’hagués vist immers de ple en
aquesta dinàmica de canvi irrenunciable.
Molta de la literatura publicada des de la dècada dels 60, però amb molta més
intensitat a partir de la dels 80 i més encara dels 90, sobre el procés d’ensenyamentaprenentatge virtual o a través d’Internet que, en anglès, s’ha denominat e-learning,
vaticinava, malgrat totes les reticències, que les aportacions de les noves tecnologies
s’acabarien implantant a les aules.1 De fet, encara l’any 2003, Juan Pedro de
Basterrechea pronosticava en el Segon Congrés Internacional d’Espanyol per a Fins
Específics (CIEFE), celebrat a Amsterdam, que «todo indica que los recursos técnicos
al servicio de la enseñanza van a incorporarse a la pràctica docente, de la misma

1

Per exemple, l’any 1962 R. Buckminster Fuller publica el llibre Education Automation: Freeing
the Scholar to Return en el qual ja diu clarament que el futur de l’educació serà impensable
sense la connexió tecnològica, gràcies a la qual es diluiran els límits físics i/o temporals que
existien llavors (Fernández-Pampillón, 2009: 1).
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manera que ha sucedido en muchos otros sectores» (2003: 1). Pràcticament deu anys
després podem constatar que això ja és una realitat majoritària, tot i que segurament
amb més potencial per descobrir que experiències, eines i solucions portades a terme.
És per aquest entusiasme que comporta l’exploració d’horitzons desconeguts, sumat a
necessitats professionals, que, a l’hora de delimitar l’enfocament de recerca d’aquest
treball, vam voler continuar la tasca iniciada en les assignatures de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’Ensenyament d’ELE/CLE i d’Ensenyament de la
Llengua i la Cultura a Col·lectius Immigrants, les activitats finals de les quals vam fer
convergir en una unitat didàctica que es vertebra en un blog. Aquell embrió inicial,
dissenyat sota els paràmetres teòrics que generen més consens pel que fa a qüestions
pedagògiques i metodològiques en l’ensenyament de llengües (a distància o per
Internet), ara s’ha vist millorat i integrat en un projecte d’aula virtual que hem anomenat
LearningCatalan.info.

1.2.

Fonaments

del

projecte:

participació,

motivació,

comunicació

i

responsabilitat
La majoria d’experts en l’àmbit de les TIC coincideixen que qualsevol projecte
d’aquestes característiques ha de construir-se en base a cinc criteris imprescindibles:
comunicació, interactivitat, continguts que permetin assolir coneixements, sistemes
d’avaluació i un entorn d’aprenentatge que presenti facilitats d’ús tant per a l’alumnat
com per al professorat (Scagnoli, 2000; Guitert, 2001; Juan & Olalde, 2001; Juan,
2004; Fernández-Pampillón, 2009; entre d’altres). Això significa, com bé ho sintetitza
Norma Scagnoli (2000: 1), que l’aula virtual no pot reduir-se únicament a canalitzar la
informació, com una simple imitació del llibre de text o del quadern d’exercicis, sinó
que totes les activitats i tasques proposades han d’integrar-se d’una forma ben
estructurada i seqüenciada en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Per altra banda, qualsevol plantejament de curs en línia, sigui en una modalitat
semipresencial o totalment virtual, en el cas concret de l’ensenyament de llengües
estrangeres ha d’atendre les últimes aportacions metodològiques des del punt de vista
de la pedagogia. S’ha de fer, doncs, tenint en compte l’enfocament o mètode
comunicatiu per tasques, la qual cosa no només exigeix com a condició la interacció
que ja hem apuntat sinó que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui col·laboratiu
i flexible en el sentit que es pugui adaptar fàcilment a tots els estils i ritmes
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d’aprenentatge. 2 És el que subratllen Juan & Olalde quan expliquen el marc teòric dels
sistemes de seguiment i avaluació dels cursos a distància de castellà que ofereix
l’Institut Cervantes: «Al hablar de Enfoque Comunicativo, resaltamos el hecho de que
se demanda al estudiante la interacción con sus compañeros [sic], o en su defecto con
su tutor [sic]. Hablamos de compañeros puesto que los estudiantes cuando se
matriculan pasan a formar parte de un grupo colaborativo de aprendizaje.» (2001: 4-5).
Els processos d’ensenyament-aprenentatge en grups cooperatius o col·laboratius,
conceptes que es poden interpretar com dues baules de la mateixa cadena evolutiva,3
són els que garanteixen que un producte final sigui millor. Ara bé, cal tindre present
que, perquè el coneixement es produeixi, no n’hi ha prou a treballar en grup, sinó que
s’han de fer activitats que estimulin mecanismes d’aprenentatge específics (Zañartu,
2000). Aquesta concepció de l’ensenyament-aprenentatge com un tot que es genera
entre una comunitat, cosa que radica en l’origen evolutiu de l’actual Homo sapiens, es
torna a posar sobre la taula gràcies a les teories pedagògiques del constructivisme
sociocultural segons el mateix autor. La visió d’Internet com una gran àgora global en
què les persones treballen i es relacionen en xarxa independentment de distàncies i
d’horaris i de forma horitzontal, aplicada al context educatiu sembla indicar que és el
lloc idoni perquè s’hi implementi aquesta perspectiva de col·laboració entre iguals. De
fet, un espai com la Viquipèdia en seria una mostra il·lustrativa a gran escala.
La xarxa de xarxes està construïda amb dos dels ingredients necessaris per a
l’ensenyament-aprenentatge col·laboratiu: la instantaneïtat i la interactivitat. Per tant,
«la red y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, son un contexto
concreto en el que puede articularse el carácter colaborativo del aprendizaje» (Zañartu
2000: s/p). El tercer ingredient és que tot aquest procés s’articula entorn d’una peça
clau: l’intercanvi d’idees, d’opinions, de coneixement, etc., mitjançant el llenguatge tant
pel que fa a l’ús de conceptes abstractes com a l’intercanvi i l’aproximació socials,
elements que revaloritzen el discurs i el contacte social de la comunitat educativa
2

Aquestes modalitats educatives, siguin semipresencials o virtuals, s’han d’entendre des de la
perspectiva d’un aprenentatge obert i a distància. Per a A. W. Bates, citat per Juan & Olalde (2001: 5), el
primer respondria a la següent definició: «open learning [sic] is a primarily a goal, or an education policy:
the provision of learning in a flexible manner, built around the geographical, social and time constraints of
individual learners», i el segon a: «distance education [sic] is one means to that end: it is one way by
which students can learn in a flexible manner».
3

En el cas concret de l’ensenyament de llengües estrangeres, creiem que és clar que el procés
d’ensenyament-aprenentatge ha d’anar des d’un estadi més cooperatiu en els nivells inicials, en el qual el
tutor o professor orienta més les activitats, a un estadi absolutament col·laboratiu en els nivells avançats,
en el qual el grup d’alumnes pren el timó del seu autoaprenentatge i el tutor o professor exerceix més de
dinamitzador o d’animador. Aquesta és una idea que proposa, en termes més generals, Zañartu (2000).
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(Zañartu, 2000: s/p). És a dir, que si fins fa relativament poc l’autoaprenentatge
s’entenia com una tasca solitària i aïllada, Internet obre la porta a trencar per sempre
amb aquesta concepció. I encara més en l’estat actual de desenvolupament en què es
troba, que posa en l’epicentre de la comunicació i la informació la xarxa social,
concretada en comunitats d’interessos compartits o comuns que s’articulen a l’entorn
de múltiples espais de format cada vegada més heterogeni (fòrums, grups de
discussió en xarxes socials, els hashtags a Twitter, llistes de distribució, blogs, portals
específics, canals de xat concrets, mitjans de comunicació digitals, aplicacions mòbils
com el Whatsapp, etc.).
Zañartu (2000: s/p) es remet a l’estudi Aprendizaje Colaborativo, referencia virtual del
Instituto Tecnológico de Monterrey de C. Johnson, publicat el 1993, a l’hora de detallar
els diversos beneficis que aporta l’aprenentatge col·laboratiu assistit per ordinador
(CSCL).4 Segons ell, afavoreix les següents competències: a) genera una
interdependència positiva (els integrants del grup es necessiten els uns als altres), b)
promou la interacció (l’intercanvi verbal entre els membres del grup afavoreix el
producte final), c) posa en valor la contribució individual (cadascun dels membres
assumeix les seues responsabilitats per a la consecució de la tasca, les quals
s’enriqueixen en socialitzar-les de nou amb la resta de companys), d) estimula
habilitats personals i de grup (cadascú pot desenvolupar les habilitats personals i
grupals bàsiques com ara escoltar, participar, liderar, coordinar activitats, fer-ne un
seguiment i avaluar-ho), i e) obliga a l’autoavaluació del grup (cal valorar en qualsevol
moment l’efectivitat del grup a l’hora d’assolir els objectius especificats).
A tot això cal afegir-hi encara algunes aportacions més quan aquest CSCL s’esdevé a
la xarxa. Creiem que, com a mínim, s’han de subratllar tres idees de Kaye (1991),
autor citat també per Zuñarte (2000: s/p), a les quals feia referencia l’any 2000 J.
Salinas en l’article «El aprendizaje colaborativo con los nuevos canales de
comunicación» dins del volum Nuevas tecnologías aplicadas a la educación editat
l’any 2000 per J. Cabero. La primera és que l’aprenentatge és un procés individual que
es veu determinat per tot tipus de factors externs com pot ser la interacció social en
comunitat. La segona estableix que aquesta interacció de grup implica l’ús del
llenguatge entès com un procés social, la qual cosa fa que l’aprenentatge convergeixi
en un procés que és alhora social i individual. La tercera, i potser més interessant, és
que aprendre de forma col·laborativa vol dir que les interaccions s’han de donar entre
4

Són les sigles del concepte en anglès: Computer Supported Collaborative Learning.
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iguals, amb la qual cosa al llarg del procés els integrants d’un grup van intercanviant i
intercanviant-se rols en funció de les necessitats de cada etapa.
En resum, tot això acaba per conduir-nos a un protagonisme força important, que
augmenta nivell a nivell, de cada alumne amb i en el grup del qual forma part.
D’aquesta manera:
El estudiante es el que marca su ritmo de aprendizaje, pero la responsabilidad del
estudiante es para consigo mismo y para con el grupo, ya que su participación es
necesaria para llevar a buen término las tareas globales y las tareas finales. […]
Además de esta necesidad de colaboración, el alumno sigue disfrutando de las
ventajas de atención y seguimiento individualizado tanto por parte de su tutor, que
evalúa sus actuaciones comunicativas, como por medio de las herramientas que le
ofrece el sistema para los aspectos más formales. (Juan & Olalde, 2001: 5)

Finalment, tot i que s’hi aprofundirà més en l’apartat §3, sí que pensem que pot ser
clarificador fer un breu apunt pel que fa al sistema d’avaluació virtual. Com que estem
en un entorn diferent a l’aula de quatre parets, la concepció dels sistemes d’avaluació
també ha de ser diferent i ha de possibilitar o respectar l’autonomia i la flexibilitat del
ritme d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit, es tendeix a parlar més de
sistemes de seguiment, individualitzat, que acompanyin tot el procés d’ensenyamentaprenentatge per mantenir en tot moment la motivació i la implicació de l’estudiant amb
el curs. Es tracta, doncs, de facilitar-li les eines perquè ell mateix pugui reflexionar
sobre el seu aprenentatge i pugui autoavaluar-se (Juan 2004: 1098). Veurem després
quins beneficis psicològics aporta aquesta proposta en l’estudiantat.

1.3. Nous rols i noves formes de relació per a noves concepcions educatives: el
tutor i l’estudiant-company
Un altre factor important en el qual la literatura escrita sobre la matèria coincideix és
que l’ensenyament-aprenentatge a través d’Internet planteja una redefinició tant dels
rols tradicionals professorat – alumnat com de la relació que hi ha d’haver entre ells.
En el moment en què l’alumne pren consciència i responsabilitat sobre el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge, canvien les demandes pel que fa a la tasca docent:
Hasta hace no mucho, el alumno de idiomas se conformaba con ser uno más en el
grupo. La actuación del profesor se entendía como la impartición de un programa
docente dirigido al grupo de asistentes al curso. A partir de modelos más orientados a
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atender las necesidades del alumno y, en sintonía con la creciente conciencia de su
carácter de individuo con necesidades, dificultades, capacidades e intereses
individuales, los propios alumnos demandan una atención personalizada y una
formación hecha a la medida de sus necesidades. Además de formar parte de un
grupo, el alumno espera, cada vez más, que se conozcan y se consideren estos
factores individuales, que el profesor actúe también como un experto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje capaz de aconsejar y de orientar, de manera individual, a cada
uno de los miembros del grupo sobre las intervenciones más adecuadas en cada caso.
(Basterrechea, 2003: 68-69)

En primer lloc, l’estudiant obté el protagonisme de tota l’acció pedagògica, ja que ell és
el centre al voltant del qual s’articula tot el procés d’ensenyament-aprenentatge en
l’entorn virtual. Una idea que es pot representar gràficament amb un esquema com el
següent:

Il·lustració 1: Elements clau del procés didàctic en un entorn d'ensenyament-aprenentatge virtual (Guitert,
2001: 43)

L’enfocament col·laboratiu de les activitats formatives al costat d’uns materials
didàctics que permetin l’assimilació dels continguts fan imprescindible una atenció
individualitzada de l’autoaprenentatge de cada alumne per part del docent. A més a
més, en el moment en què es treballa en grups col·laboratius, de les dimensions que
siguin, l’alumne esdevé un company tal com ja hem vist abans que proposaven Juan &
Olalde (2001: 5). El gran canvi en el paradigma conceptual de l’alumne, doncs, és que
se’l dota de més competències per gestionar el seu propi procés d’ensenyamentaprenentatge i, per tant, de més poder de decisió. Un entorn virtual d’aprenentatge ben
definit i estructurat, segons relata Guitert (2001: 44-45) fent-se eco d’estudis i
enquestes d’altres autors, li aporta molts beneficis, reconeguts pels mateixos alumnes,
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entre els quals es poden destacar: l’augment de la interacció tant en quantitat com en
qualitat, un accés millor al grup de coneixement i més suport, un entorn d’aprenentatge
més democràtic, facilitat d’accés i augment també de la motivació.
En segon lloc, el que sembla que sí que pateix una transformació molt més radical és
la concepció del rol del professor. En aquest nou context, es converteix en un guia, en
un assessor, un orientador, un dinamitzador, que ha de ser capaç d’atendre i de
resoldre tant les necessitats i motivacions individuals de l’alumnat com del grup en
conjunt. Tot i que no hi ha una nomenclatura estàndard per a aquesta nova figura, les
que tendeixen a situar-se en el consens acadèmic i pràctic són la de tutor o bé la de
consultor (Juan & Olalde, 2001; Guitert, 2001; Basterrechea, 2003, entre d’altres).5
Això vol dir que el docent facilita el procés: «modela funciones, guía la discusión de las
iniciativas de los estudiantes y eventualmente sugiere preguntas para el examen
basadas en el material que él ha presentado» perquè «el concepto de “enseñar en la
red” implica facilitar el aprendizaje colaborativo, y conlleva abandonar la idea de la
necesidad de diseñar un curso cerrado y fijo» (Guitert, 2001: 44).
Així doncs, el tutor veu desplaçada en l’alumnat l’activitat principal del professor
tradicional, que és fer de transmissor del saber i de la informació, ja que en la virtualitat
el coneixement es construeix en grup i s’assimila individualment al ritme de cada
persona. Les funcions d’aquest nou rol docent que Guitert (2001: 44-46) detalla molt
bé, es poden agrupar en quatre categories bàsiques a mode de resum com fa
Fainholc, citat per la mateixa autora: a) l’orientació didàctica per a la comprensió i
l’aplicació dels continguts treballats, l’administració i ajuda dels hàbits d’estudi
necessaris (estratègies de cognició i metacognició) i de comunicació (que inclouen les
noves tecnologies), b) l’avaluació de l’estudiant a partir de sistemes de seguiment
continus, c) l’aconsellament o assessorament acadèmic en relació a la bibliografia de
millora de la gestió de l’aprenentatge, i d) el suport en la motivació (Guitert, 2001: 46).
Una altra vegada ens situem en el punt neuràlgic d’un projecte d’aquestes
característiques. És a dir, en aquells quatre conceptes que encapçalen el subapartat
anterior i que són els que el defineixen i li serveixen de fonaments: la participació, la
motivació, la comunicació i la responsabilitat.

5

L’exemple més clar de posada en pràctica d’aquests nous rols segurament el trobem en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que, per altra banda, n’és un referent internacional.
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1.4. Justificació de la nostra proposta: un CMS conceptualitzat com a LCMS
Internet, com en qualsevol altre àmbit professional, és un banc inesgotable de
recursos per a l’ensenyament de qualsevol disciplina, també per al de llengües
estrangeres. Si bé fins fa poc més d’una dècada era força difícil que els cursos virtuals
poguessin oferir la mateixa interacció que es produeix a l’aula, sobretot pel que fa a les
habilitats orals, el panorama actual ha canviat del tot com a conseqüència del
desenvolupament tecnològic i la transformació galopant i gairebé infinita que ha patit
aquest mitjà. El que lamentava Mangenot l’any 1998, avui ja és un escull que s’ha
superat gràcies a l’augment de la velocitat de connexió i la popularització dels
ordinadors i Internet a les nostres cases o, si més no, en llocs d’accés públic
(mediateques, biblioteques, casals d’avis, associacions de veïns, etc.): «Le
chargement à distance de données sonores et vidéo est par ailleurs encore très lent; la
communication sur la Toile passe donc essentiellement par l'écrit, ce qui n'est pas
sans implications didactiques.» (1998: 134). Sembla que l’essència escrita del web ha
passat a la història i avui ja és incomprensible sense l’element multimèdia (ben
probablement Internet sigui el contenidor més gran i més democràtic de continguts
audiovisuals).
Fins i tot, no seria exagerat afirmar que la xarxa de xarxes ens ofereix unes
possibilitats que, ben estructurades, poden aportar moltes innovacions i enriquir
encara més el procés d’ensenyament-aprenentatge, en el sentit d’oferir possibilitats
inexistents en un aula física convencional. Tanmateix, com assenyala Basterrechea
(2003: 69), tot i que el potencial teòric és molt gran, portar-lo a la pràctica específica
d’un centre és un camí difícil i complex. En ambdós punts, hi coincideixen molts autors.
En els apartats introductoris, tant d’aquest primer capítol com del treball en general, ja
hem constatat que la nostra proposta sorgeix d’un embrió gestat entre dues matèries
del màster, Ensenyament de la Llengua i la Cultura a Col·lectius Immigrants i Les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’Ensenyament de CLE. Per a la
primera, havíem de dissenyar una unitat i per a la segona alguna mena de recurs
basat en TIC fos un blog o un conjunt d’activitats fetes amb l’eina Hotpotatos.
Certament, que un professor creï un blog com a lloc de trobada del grup-classe, com a
font de comunicació i de banc de recursos d’activitats de reforç i d’ampliació no és una
novetat i no era aquesta tampoc la idea que perseguíem.
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Partint d’aquestes premisses, vam pensar en el disseny d’una unitat didàctica virtual
polivalent (que fos aplicable tant en curs presencial, semipresencial com virtual del tot)
el node de la qual fos un blog implementat en un CMS o gestor de continguts, ja que
ens permetia convertir-lo en un element de construcció col·laborativa en grup i per a la
qual cosa el millor aliat ens va semblar que era Wordpress. A més a més, també vam
triar el blog com a punt neuràlgic perquè és l’element que ens facilitava que l’alumne
tingués l’accés obert a la comunitat lingüística. El fet de construir un producte real al
qual qualsevol parlant o aprenent de la llengua pugui accedir està demostrat que no
només motiva molt més l’alumnat sinó que el fa partícip de la comunitat i això li
provoca més autoexigència en el resultat final (Mangenot, 1998).6 Per l’altra banda,
calia integrar-hi els continguts seqüenciats en una sèrie d’activitats formatives, algunes
tancades i d’altres de globals, que possibilitessin la realització d’una tasca final.
Després d’una intensa i llarga investigació a través de la xarxa, vam descobrir l’eina
d’autor, de codi lliure i obert (per tant, fruit de la construcció col·laborativa entre
diferents persones), coneguda amb el nom d’eXeLearning.org, útil per al disseny
d’unitats didàctiques que integrin tot tipus de recursos multimèdia.
El resultat inicial ens va semblar prou interessant com per explorar aquest recurs més
a fons. Es podia anar més enllà i convertir aquesta idea en una plataforma que oferís
cursos de català virtuals sense desvirtuar gaire la idea nostra inicial? És a dir, podíem
fer el salt qualitatiu que representaria passar d’un gestor de continguts (CMS) a un
sistema de gestió d’aprenentatge i continguts (LCMS) a partir del qual s’accedís a
l’entorn o aula virtual dels cursos i aquests oferissin l’accés a les diferents unitats
didàctiques?7 Encara més: era possible fer-ho des d’una concepció social d’Internet a
l’estil de les xarxes socials més conegudes? Qüestions a les quals caldria afegir-hi

6

Sobretot quan l’autor francès subratlla que «la publication par un groupe d'apprenants de
données multimédias sur la Toile présente un intérêt assez évident; cette pratique relève
également d'une pédagogie du projet» (Mangenot, 1998: 140). En les pàgines anteriors
desenvolupa succintament aquest concepte de la pedagogia del projecte, metodologia molt
similar a l’enfocament per tasques.
7

La diferència entre els LMS, els CMS, i els LCMS és la següent. Els LMS (Learning
Management System) són plataformes genèriques dissenyades per a implementar-les en
processos d’ensenyament-aprenentatge virtual com ara Moodle o Sakai, ja que per si soles no
tenen ni continguts ni la capacitat de crear-los. Els CMS (Content Management System) són
aplicacions que permeten la creació, l’emmagatzematge indexat, la classificació, publicació i
gestió multiusuari de continguts i complementen els LMS. Finalment, els LCMS (Learning
Content Management System) possibiliten la gestió de continguts orientada a l’aprenentatge en
línia en els quals s’integren sovint estàndards de producció de continguts educatius reutilitzable
com, per exemple, IMS o SCORM (Fernández-Pampillón, 2009: 9-10).
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aquesta última: en un món dominat per LMS d’ús i de reconeixement massius com
poden ser Moodle o Sakai, entre molts d’altres, té sentit plantejar una nova proposta?
Les respostes als primers interrogants es troben desenvolupades llargament en els
apartats subsegüents. Sí que convé, però, que ens aturem aquí a reflexionar sobre
l’últim punt i a defensar la nostra creença que és una aportació amb alguns aspectes
innovadors i que no hem ni descrita ni recollida com a experiència en la bibliografia
consultada ni tampoc desenvolupada en les plataformes virtuals més conegudes
d’aprenentatge de segones llengües, ja siguin centrats en una llengua en concret
(català, castellà, francès, anglès, etc.) o multilingües (Galanet). Al llarg dels últims
mesos, hem pogut analitzar pel nostre compte tant les plataformes virtuals existents en
català (de les quals cal destacar Parla.cat), Galanet com també descobrir per mitjà de
la bibliografia, tot i que sense una experimentació tan directa, plataformes en altres
llengües, sobretot en castellà (Juan & Olalde, 2001; Basterrechea, 2003; Juan, 2004)
però també en francès (Mangenot, 1998) i en anglès (Stanford, 2009).
Els resultats obtinguts permeten fer dues classificacions generals en les quals podríem
encabir els entorns virtuals d’aprenentatge existents fins ara. Per un costat, els cursos
d’autoaprenentatge tancats, que serien els materials didàctics disponibles a la xarxa
de forma oberta o sota pagament, més o menys seqüenciats, per aprendre de forma
autònoma i sense cap suport docent una llengua, els quals solen ser de resposta
tancada i autocorrectius. Per l’altra, hi ha els cursos que es poden trobar dins d’entorns
virtuals d’aprenentatge que, a més a més d’activitats tancades, se’n proposen
d’obertes, permeten la interacció entre el grup-classe i, en cas que es vulgui o
necessiti, hi ha la possibilitat de tindre un tutor. Aquests són els que tenen un disseny
més complex, s’hi requereix un registre previ per ser-ne membre i sovint hi ha
institucions públiques o privades darrere que hi donen suport i els fan viables.
Així doncs, tant els uns com els altres acaben esdevenint espais tancats, aïllats, que
reprodueixen en definitiva les quatre parets d’una aula normal. Els primers perquè
únicament tenen l’objectiu de ser llibres de text en pantalla i els segons perquè no
permeten la comunicació fluïda amb l’exterior. Tot i que, com assenyala Stanford en el
cas concret de Moodle, que aquesta eina com totes les d’aquest grup «can be linked to
the outside world» (2009: 13), el món exterior no pot enllaçar-hi amb la mateixa
facilitat. Per tant, les tasques de l’alumnat sempre queden en l’espai restringit
d’aquests llocs i poques vegades, per no dir mai, en surten com passa amb els murals,
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pòsters, treballs, etc., que queden penjats o exposats en les parets de les aules
físiques i que poques vegades són donats a conèixer en societat o en contextos
externs.
La proposta que fem a LearningCatalan.info, a mode de conclusió, se situa
tècnicament i metodològicament a mig camí entre les dues propostes com veurem
després, però tanmateix aposta de forma clara per la desaparició definitiva de les
parets virtuals. Com que el node sobre el qual es construeixen i s’integren els
continguts a treballar en cada unitat didàctica és un blog específic, vam pensar que el
més interessant de tot plegat era mantenir l’esperit que aquest mitjà és un espai de
presència pública a l’àgora d’Internet, obert a tothom i d’accés lliure. La sociabilitat del
blog està dissenyada perquè sigui molt fàcil poder compartir amb qualsevol persona a
través de qualsevol lloc (correu electrònic, xarxes socials, fòrums, pàgines web, altres
blogs, etc.) els continguts que va creant el grup d’aprenents. De fet, els comentaris es
deixen oberts a totes les entrades perquè qualsevol, usuaris registrats i visitants, pugui
dir-hi la seua, això sí, prèvia moderació per part del tutor per evitar conflictes. Darrere
de tot això, es torna a explicitar que l’objectiu és que l’alumnat pugui relacionar-se de
forma directa amb la comunitat de parlants de la llengua que estigui aprenent.
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2.

DESCRIPCIÓ

TÈCNICA

DE

L’ENTORN

VIRTUAL

D’ENSENYAMENT-

APRENENTATGE
El disseny tècnic de LearningCatalan.info, l’entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge
de català que presentem, l’hem fet tenint en compte els treballs de Scagnoli (2000),
Guitert (2001), Juan & Olalde (2001), Basterrechea (2003), Juan (2004) i FernándezPampillón (2009).8 Tots aquests autors fan aportacions molt interessants des d’una
perspectiva actual, la qual cosa era essencial en un mitjà com Internet que evoluciona
gairebé a la velocitat de la llum. Algunes són aproximacions més teòriques de caire
general sobre la qüestió (Scagnoli, 2000; Guitert, 2001; Fernández-Pampillón, 2009) i
d’altres anàlisis i descripcions més pràctiques d’entorns existents o bé d’experiències
personals en el disseny i ús d’aquests espais (Juan & Olalde, 2001; Basterrechea,
2003; Juan, 2004). A més a més, també hem agafat com a referents les experiències
pròpies en l’anàlisi i ús de diferents entorns de català (Parla.cat, etc.) o en altres
llengües (Galanet) des del punt de vista usuari-aprenent i l’ús professional com a
docent del Campus Virtual de la UdL en cursos semipresencials de nivell C2 de català.
Abans de continuar, però, cal recordar que la nostra proposta no és un LMS genèric
sinó el que s’anomena LCMS. És a dir, un entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge
orientat específicament a la llengua catalana, implementat en el CMS Wordpress
versió 3.6.1, combinat amb Buddypress versió 1.8, i que ja presenta el que serien
exemples del circuit didàctic.9
El que hem fet a l’hora d’estructurar aquest apartat és partir de la nomenclatura
genèrica que fa servir Scagnoli a l’hora d’establir les eines essencials de les quals ha
de disposar un espai d’aquest tipus, termes que anirem concretant amb els exemples
concrets del nostre projecte.
L’autora estableix que qualsevol entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge, que ella
denomina com a aula virtual, ha de constar de: 1) Distribució de la informació (com es
distribueixen els materials), 2) Intercanvi d’idees i experiències (comunicació entre el
8

L’adreça del lloc web és http://www.learningcatalan.info. S’hi han creat dos usuaris de prova
per si s’hi vol accedir i examinar-lo més enllà de les captures de pantalla que n’oferim. Els
accessos disponibles són el de tutor i el d’alumne. Per al primer, el nom d’usuari és “Tutor-1” i
la contrasenya “tutor_demo”. Per al segon, el nom d’usuari és “Alumne-1” i la contrasenya
“alumne_demo”.
9

Buddypress és una extensió per al Wordpress amb la finalitat de crear comunitats d’usuaris
implementades en aquest CMS. El lloc web oficial és: http://buddypress.org/.
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grup d’usuaris: tutor-grup d’estudiants i entre els estudiants-companys mateixos), 3)
aplicació i experimentació dels continguts (transferència dels coneixements i integració
amb altres disciplines), 4) sistemes d’avaluació dels coneixements, i 5) seguretat i
confiabilitat amb el sistema (Scagnoli, 2001: 2-5). Evidentment, també ha de preveure
usos i espais diferents per al tutor i per a l’estudiant.
2.1. Estructura de l’entorn
L’accés a l’entorn es fa mitjançant la portada inicial, en la qual cal introduir les dades
d’usuari registrat per poder veure’n totes les seccions:

Il·lustració 2: Pàgina d'inici per accedir a l’entorn

Un cop s’hi entra amb les dades correctes es poden visualitzar totes les pestanyes
(Inici, Notícies, Activitat, Cursos, Grups i Membres) i possibilitats dels ginys actius
(Formulari de cerca, Calendari, Comentaris recents, Arxiu, Categories, etc.) de la barra
lateral:
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Il·lustració 3: Pàgina d'inici de l’usuari registrat

Per una banda, doncs, hi ha l’espai social que funciona com una xarxa social, però
tancada als membres de la comunitat. S’estructura en les següents pestanyes: a) Inici,
b) Notícies, c) Activitat, d) Grups i e) Membres. Aquí seria on tindria lloc la major part
de la interacció entre la comunitat, és a dir la comunicació. Per l’altra, hi ha el dels
cursos i, per tant, el més pròpiament formatiu on es poden treballar els continguts
referents a cada nivell, estructurats en unitats didàctiques temàtiques. Seria on es
portaria a terme en gran part l’aplicació i experimentació dels continguts, a partir de la
qual el tutor podria emetre l’avaluació corresponent a cada alumne fruit del seguiment
de la seua activitat tant en la participació de la vida del grup, de l’assoliment dels
continguts com de la tasca final. Analitzem-los a continuació amb més detall.

2.1.1. Espai social
Com hem dit en el paràgraf anterior, aquest espai integraria els següents components
repartits en pestanyes:
a) Inici: En aquesta pàgina hi hauria enllaços directes als llocs més importants de
l’espai i contindria també un tutorial per als nous usuaris.
b) Notícies: En aquest apartat, tant el tutor com l’administrador podrien publicar
qualsevol fet que afectés el funcionament dels cursos. Per exemple: novetats,
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actualitzacions i manteniment del sistema, nous recursos, recordatoris, anuncis, etc.
L’alumnat podria fer-hi comentaris per tal de solucionar dubtes o tindre un contacte
directe amb el tutor o l’administrador per qüestions generals que poden ser d’interès
comú per a tothom relacionades amb el que s’hi publiqui.
c) Activitat: És el canal de notícies de la xarxa. És a dir, tots els membres de la
comunitat poden consultar des d’aquí què han dit els altres usuaris, siguin alumnes,
tutors o administradors i les amistats corresponents. A diferència de l’apartat anterior,
aquí l’ús comunicatiu és polivalent i multilateral. Per un costat, pot servir perquè els
usuaris comparteixin el seu estat, què fan, què pensen, notícies, enllaços, etc., però
també per a usos didàctics com ara tasques formatives relacionades amb les unitats
didàctiques o bé que sigui l’espai de debat col·laboratiu dels diversos grups.
d) Grups: Es mostren els grups que conformen la comunitat. El tutor pot crear els
grups que cregui convenients des del tauler d’administració, els quals poden ser:
oberts (tothom s’hi pot registrar lliurement i tindre accés al contingut), privats (només
s’hi poden registrar les persones invitades pel tutor o un alumne administrador del
grup, en funció de cada cas, però el contingut és consultable per tothom) o bé secrets
(només les persones invitades en poden formar part i consultar-ne el contingut).
Aquesta és una eina molt valuosa i transversal a l’hora de gestionar les tasques
col·laboratives en grups. Malgrat que no difereix molt del que seria un fòrum de debat,
la idea és que aquests, en tot cas, no s’utilitzin fins a partir dels nivells intermedis, ja
que la flexibilitat, espontaneïtat i informalitat del grup permet que l’alumnat no se senti
cohibit per no tindre la fluïdesa escrita que demana ja de per si la formalitat d’un fòrum.
e) Membres: L’última pestanya de l’espai social permet visualitzar tots els membres
de la comunitat, d’una banda, i, de l’altra, les amistats de l’usuari. Aquí és on es poden
gestionar les amistats tant a l’hora d’afegir-ne de noves mitjançant invitació que l’altra
persona ha d’acceptar com de cancel·lar-ne. Des d’aquest apartat és possible accedir
als perfils de cada amistat, cosa que també es pot fer clicant al nom d’una amistat al
canal de notícies, per tal d’enviar-li un missatge personal públic o privat. Això obre la
porta que la comunicació entre usuaris pugui ser bilateral en forma de missatge al mur
d’aquell membre o de correu privat, amb la qual cosa se salvaguarda sempre la
privacitat de les comunicacions entre usuaris (tutor-tutor, alumne-tutor, tutor-alumne,
alumne-alumne).
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En definitiva, creiem que l’espai social crea, per una banda, un entorn de fàcil
accessibilitat, en el sentit que és força intuïtiu a l’hora d’utilitzar-lo tant per a usuaris
novells com a per a aquells que ja estiguin familiaritzats en l’ús d’altres xarxes socials.
Respon, doncs, a la idea del cinquè ítem d’Scagnoli: el de seguretat i confiança en el
sistema. I per l’altra, la versatilitat que ofereix satisfà totes les formes de comunicació
entre els usuaris de la comunitat (ítem 2), que la distribució de la informació sigui àgil i
transparent (ítem 1), usos didàctics que permeten treballar i aplicar els continguts de
les unitats didàctiques de cada curs (ítem 3) i també l’ús de l’espai en termes
d’avaluació, ja sigui a l’hora de fer el seguiment de l’activitat de cada alumne, del
treball en grup o bé d’enviar els informes personals a cada alumne mitjançant correu
privat. A més a més, tant els tutors com l’alumnat poden fer qualsevol gestió des de les
mateixes pestanyes, és a dir, sense haver d’entrar al tauler d’administració, l’accés al
qual es troba al menú superior i que té permisos diferents en funció del perfil d’usuari
(administrador, tutor, alumne).

2.1.2. Espai formatiu
La pestanya Cursos és des d’on qualsevol usuari (tutor o estudiant) pot enllaçar amb
els que hi hagi disponibles en cada moment. En l’exemple pilot que presentem, només
hi ha la possibilitat d’anar a la pàgina del curs DIC A1. Els altres cursos que s’hi
preveuen són: DIC A2, EXPLICO B1, EXPLICO B2, ENRAONO C1 i ENRAONO C2.
Sobre aquest punt hi tornarem a l’apartat §3.
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Il·lustració 4: Pestanya "Cursos"

Il·lustració 5: Índex de les UD del curs DIC A1

A partir d’aquest Índex, en el qual consten els títols de les vuit unitats didàctiques que
configurarien la totalitat del curs, s’obriria, fent-hi clic, el blog sobre el qual es vertebra
cadascuna. Cada unitat s’identificarà amb un color determinat de fons, el mateix que el
de la capçalera, tot i que l’estructura d’aquests blogs és la mateixa en cadascun dels
cursos amb la idea que tant l’ús com la imatge siguin homogenis en tot moment, cosa
que facilita la confiabilitat en el sistema i, per tant, la sensació de comoditat que
transmet l’entorn virtual a l’usuari estudiant en aquest cas. Tanmateix, sí que és veritat
que, en funció de cada nivell, aquesta estructura pot presentar petites variacions (per
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exemple, a partir dels cursos EXPLICO B1/B2 s’incorporaria un fòrum, possible gràcies
a bbPress,10 per a cada unitat didàctica perquè l’alumnat, en aquests nivells, ja és
capaç d’expressar-se per escrit amb una certa fluïdesa).
Per al cas que ens ocupa, els cursos DIC A1/A2, l’estructura és de set pestanyes o
seccions diferents que es presenten en forma de menú damunt de la capçalera:

Il·lustració 6: Portada de la UD 1 del curs DIC A1

a) Inici: És la pàgina que s’obre per defecte i presenta el funcionament del blog i de
cada secció. Es tracta d’una informació pràctica per a l’usuari a mode de tutorial.
b) Unitat didàctica: S’obre en una nova pestanya perquè no es perdi de vista el blog i
hi ha un seguit d’activitats, obertes i tancades, destinades que l’aprenent assoleixi els
objectius didàctics proposats i explicitats en la portada. És una proposta tancada, però
sempre oberta als suggeriments tant de l’alumnat com dels tutors per millorar-ne
l’eficàcia i la gestió. I, evidentment, la idea és que es vagi renovant periòdicament amb
les noves possibilitats que vagi incorporant en futures actualitzacions l’eina d’autor
eXeLearning.org.

10

bbPress és una extensió per al Wordpress mitjançant la qual és possible d’instal·lar-hi
fòrums. El lloc web oficial és: http://www.bbpress.org.
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Il·lustració 7: Exemple de l’obertura a part de la secció «Unitat didàctica»

c) Blog: És el punt de trobada en què els usuaris del curs poden compartir
experiències, fer comentaris dels aspectes treballats en la UD, etc. És l’altre gran node
de comunicació al costat de l’espai social, sobretot en els nivells inicials perquè ja hem
dit que, a partir dels cursos EXPLICO B1/B2, la idea seria incloure una nova eina
comunicativa asincrònica com és un fòrum. A més a més, els usuaris estudiants han
d’enriquir-lo amb la creació de nous continguts sobre la UD que es treballi de forma
col·laborativa (per parelles, en trios, grups de quatre o cinc com a màxim, sempre en
funció dels requeriments de la tasca a fer, de les estratègies docents, etc.).
d) Tasca final: La indexació per categories que permet Wordpress dels continguts
creats facilita, en el nostre cas, poder agrupar en una secció tot el material i recursos
perquè l’alumnat dugui a terme la tasca final de la UD. Ara bé: qualsevol entrada
creada queda inserida al blog, però en aquest cas l’ordre és cronològic i no pas
temàtic. La separació d’aquesta categoria del blog està justificada perquè l’accés al
contingut sigui més ràpid i intuïtiu.
e) Autoavaluació: Conté un qüestionari d’autoavaluació amb preguntes sobre el
procés d’aprenentatge, però també de valoració de la unitat i de la intervenció docent.
f) Guia didàctica: S’hi detallen una sèrie d’orientacions perquè el tutor sàpiga com
treballar cada contingut. En aquest cas, a diferència de les altres seccions, la
possibilitat de fer-hi comentaris s’ha deixat oberta perquè s’hi puguin aportar més
idees i compartir el coneixement entre tots els usuaris tutors, malgrat que hi hagi

28

TFM
Capítol 1: LearningCatalan.info. Creació d’un entorn virtual d’ensenyamentaprenentatge de català
Andratx Badia Escolà

canals de comunicació previstos que són millor que aquesta via per a la interacció
tutor-tutor.
g) L’autor: informació sobre nosaltres com a autors de la UD.
En conclusió, la idea és que el blog i els continguts de la UD estiguin totalment
relacionats entre si i que el que es treballa en la UD tingui alguna mena de
visualització pràctica per al nou parlant, sigui en el mateix blog o en l’espai social.
D’aquesta manera, el blog pot servir com a recull d’experiències de tot el grup, a mode
de portfoli. És el que es proposa en la tasca final, per exemple, però es pot utilitzar en
d’altres activitats com ja hem comentat. A més a més de centrar-se en l’ítem 3 referent
a l’aplicació i experimentació dels continguts d’Scagnoli, doncs, l’espai formatiu també
té en compte i dóna resposta, d’una forma o altra, als altres quatre: distribució de la
informació, intercanvi d’idees i experiències, sistemes d’avaluació, seguretat i
confiabilitat en el sistema.
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3. DESCRIPCIÓ METODOLÒGICA DELS CURSOS
En el primer apartat, ja hem explicat el marc teòric general que justifica el projecte
LearningCatalan.info i l’enfocament metodològic que té. Ens hi remetem per a la
reflexió més aprofundida perquè el que farem en les següents pàgines és il·lustrar com
es concreta aquella reflexió teòrica tant en la programació didàctica dels cursos de
català, prenent com a model pilot el de nivell A1, com en el disseny d’unes unitats
didàctiques el material didàctic de les quals també presentem com a exemple pilot del
que serien totes les altres. En aquest cas, hem aplicat les aportacions d’autors com
(Mangenot, 1998; Cabrera-Pérez, 2000; Zañartu, 2000; Juan & Olalde, 2001; Juan,
2004; Martínez, 2008 Stanford, 2009; entre d’altres).

3.1. Programació dels cursos de llengua catalana
Una de les mancances més importants que hem detectat pel que fa als entorns virtuals
existents a dia d’avui d’ensenyament-aprenentatge de català és que no n’hi ha cap que
ofereixi una programació curricular des del nivell inicial (A1) fins al nivell superior (C2).
La nostra proposta, en canvi, sí que ho preveu i estableix un itinerari estructurat en sis
nivells amb l’objectiu que l’alumnat no només pugui anar superant tots els estadis de
l’adquisició del català com a segona llengua, d’acord amb les competències i els
objectius que estableix el MECR, sinó que, a més a més, ho pugui fer dins del mateix
entorn, seguint unes mateixes metodologia i estratègies didàctiques i fins i tot amb els
mateixos companys que va començar. Aquest recorregut, queda representat
visualment en la següent taula:
Estadi

Nivell MECR

Curs LearningCatalan.info

A1

DIC A1

A2

DIC A2

B1

EXPLICO B1

B2

EXPLICO B2

Avançat

C1

ENRAONO C1

Superior

C2

ENRAONO C2

Inicial

Intermedi

A l’hora de batejar els cursos, volíem que els noms transmetessin amb una sola
paraula, de forma conceptual, tota la reflexió teòrica sobre la qual es bastirien. Creiem
que amb aquests noms aconseguim sintetitzar-ho força bé: fixen l’objectiu en la
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competència comunicativa (tot són sinònims de parlar) i en l’enfocament comunicatiu
per tasques com a metodologia didàctica, ho fan gradualment (és a dir, que a mesura
que l’alumnat vagi superant els diferents cursos serà capaç de dominar més
estructures discursives i no es tracta simplement d’aprendre a parlar per parlar); les
quatre habilitats lingüístiques, també la interacció oral, hi tenen un paper primordial
amb una distribució d’importància diferent en funció del nivell (en els inicials la
interacció oral tindrà més pes que l’expressió escrita, per exemple); i en darrer lloc,
centra el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’atenció individualitzada a cada
alumne (per aquest motiu s’utilitza la primera persona del singular d’aquests verbs).
Cada curs estarà seqüenciat en un nombre d’unitats didàctiques variable que pot anar
d’un mínim de 8 a un màxim de 12. Com s’explica tot seguit amb més profunditat i s’ha
descrit en l’apartat anterior, cada UD preveu treballar els continguts corresponents a
partir de la creació col·laborativa en grup d’un blog, però també des de la pràctica
individual dels continguts en una sèrie d’activitats d’ensenyament-aprentatge
formatives que han de possibilitar precisament la construcció d’aquest blog.

3.2. Disseny de les unitats didàctiques
El funcionament de les unitats didàctiques de cada curs en l’entorn virtual
d’ensenyament-aprenentatge es podria esquematitzar de forma gràfica així:

CURS

UD
espai
social

espai
formatiu
TASCA
FINAL

alum
ne

BLOG

GRUP
COL.

alum
ne

alum
ne
tutor

CONTIN
GUTS
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Com es pot veure, i tal com ja s’ha apuntat en la descripció tècnica de l’entorn, la UD
vincula bidireccionalment l’espai social amb l’espai formatiu, ja sigui a partir del
desenvolupament de la tasca final, del treball dels continguts, de la construcció del
blog, etc.. De fet, aquest últim component és el que vertebra tot l’espai formatiu i, en
conseqüència, determina la dinàmica del grup col·laboratiu a l’hora de construir-lo, el
qual esdevé l’epicentre de la interacció entre estudiants-companys i tutor en l’espai
social. Tot això i el que s’explica a continuació ja es pot veure exemplificat en les UD
que s’han obert a mode d’experimentació pilot.
Cal dir que, pel que fa al blog, s’ha tingut molt en compte que la navegabilitat fos el
més fàcil, àgil i ràpida possible. En aquest sentit, totes les entrades estan etiquetades i
categoritzades, de forma que, en cadascuna, s’hi genera automàticament un seguit
d’entrades relacionades. Per altra banda, s’hi ha integrat un cercador general que ens
cerca el contingut de forma automàtica, classificat en entrades, pàgines o categories, a
mesura que hi escrivim alguna paraula i sense necessitat de prémer el botó de cerca.
A més a més, com no podia ser altrament, a la columna dreta hi ha la barra de
navegació lateral en la qual es destaca, per aquest ordre: les entrades més recents,
els comentaris més recents, el menú de categories, un núvol d’etiquetes, l’arxiu del
bloc per mesos i, tot seguit, la relació d’enllaços útils per a l’alumnat classificat per
categories (diccionaris, institucions, premsa escrita, recursos i televisió), que es pot
ampliar, i les metadades com, per exemple, la font d’indexació RSS de les entrades o
dels comentaris.

Il·lustració 8: Vista del blog de la UD-1
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Els continguts, per la seua banda, són els que donen sentit i els que permeten a
l’alumnat preparar-se a partir d’una sèrie d’activitats formatives o preparatòries per a la
realització de la tasca final i, consegüentment, per a l’assoliment dels objectius
específics de cada UD. Engloben la totalitat dels components que les integren i ho fan
d’una forma molt polivalent perquè l’alumnat es vegi en la necessitat de respondre
contínuament a diverses situacions comunicatives reals, tant de tipus més formal com
més informal.
D’activitats, n’hi ha tant d’obertes com de tancades: habitualment, les activitats
d’aprenentatge són tancades, estan dissenyades per poder-se fer individualment i són
autocorrectives (tot i que poden tindre alguna retroacció oberta o bé fer-se per parelles
o en petit grup). En canvi, les tasques intermèdies o preparatòries i la final són
activitats cooperatives en què es fomenta la interacció entre els aprenents del grup
col·laboratiu.
La gran majoria es troben en la secció “Unitat didàctica” de l’espai formatiu i
s’estructuren en grups modulars anomenats blocs. Com que responen a objectius
funcionals, el nombre d’aquests en cada UD pot ser variable, tot i que n’hi ha que són
imprescindibles. D’aquesta manera, en termes generals, la seqüenciació didàctica
seria com segueix: a) bloc 0 destinat a treballar els coneixements previs (avaluació
inicial i activitats d’escalfament), b) els blocs funcionals necessaris per tal que
l’alumnat pugui treballar tots els continguts de la UD i assolir-ne competències i
objectius, i c) bloc de la tasca final amb la qual es pretén que l’alumnat demostri que
és capaç d’aplicar totes les competències adquirides, des d’una òptica globalitzadora,
al llarg de la UD.
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Il·lustració 9: Vista de la «Unitat didàctica»

Els blocs funcionals també mantenen una organització idèntica: comencen amb un
vídeo a partir del qual es proposa una activitat de comprensió oral (almenys en el cas
dels nivells inicials), a continuació hi ha un seguit d’activitats de tipologia vària per
practicar els continguts establerts i, finalment, es tanquen amb una tasca intermèdia,
sota el títol de «Practiquem-ho!», a mode de síntesi i resum, que també vol ser
preparatòria de la tasca final. Pel que fa al nombre d’activitats, cal dir que els blocs no
en tenen un nombre fix, sinó que això depèn de les necessitats de la funció
comunicativa que es treballa en cadascun. Aquests continguts comunicatius de caire
gramatical també porten associats sovint de forma explícita o implícita continguts de
tipus sociocultural.
Finalment, s’ha de subratllar que un altre element amb el qual es té una cura especial
són les fotografies i il·lustracions de les activitats. D’aquesta manera, a banda
d’enriquir gràficament el disseny de la unitat, també són imatges cognitives; és a dir,
que volen ajudar l’alumnat del curs a interioritzar i a comprendre de forma més ràpida,
amena i àgil les estructures linguisticotextuals de la unitat. El límit es troba sempre en
la disponibilitat de material gràfic prou encertat amb llicència Creative Commons o
Copyright autoritzat per a ús no comercial i web.
En definitiva, amb aquest disseny volíem evitar la simple digitalització del material
didàctic. És a dir, en cap cas la nostra idea ha sigut fer una rèplica en pantalla del que
seria un llibre de text en paper sinó oferir una proposta que ens sembla força
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innovadora en el camp de l’ensenyament-aprenentatge virtual de CLE. Utilitzar el blog
com a element vertebrador de cada unitat didàctica ens permetia incardinar l’activitat
d’ensenyament-aprenentatge en el web 2.0, és a dir, en la semàntica de l’hipertext i/o
la hipermèdia. Això significa trencar novament amb l’adquisició lineal i binària del
pensament en què es basava el mètode d’ensenyament-aprenentatge tradicional per
passar a un mètode assentat en la multilinealitat, els nodes, els nexes i les xarxes com
proposen autors com ara Deleuze i Guattari (Cabrera & Pérez, 2000: s/p). L’hipertext,
tal com el descriuen Cabrera & Pérez, és una estructura
particularmente abierta que crea un marco de significaciones potencialmente
superiores con respecto al libro impreso, al ofrecer posibilidades de recorridos infinitos.
Por lo tanto, el lector del hipertexto es activo, decide, asocia textos y crea sus propios
recorridos, realiza su propio montaje. La estructura de este texto pasa a ser
metaestructura, entendiendo a ésta como una síntesis de lecturas de varias imágenes y
textos realizada por el lector. (Cabrera & Pérez, 2000: s/p)

Com bé diu Scagnoli, els materials didàctics han de ser dissenyats d’acord amb les
característiques del nou mitjà: cal tindre en compte que en el contingut virtual «se
nuclean diferentes posibilidades de multimedios y adonde la lectura lineal no es la
norma». És a dir que
El usuario que lee páginas de internet no lo hace como la lectura de un libro, sino que
es más impaciente y “escanea” en el texto. Busca títulos, texto enfatizado en negrita o
italizado, enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. Si la información en
la primera página implica “scrolling” o moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de
la página, porque no cabe en una pantalla, o si las primeras páginas no capturan la
atención, es muy probable que el usuario se sienta desilusionado desde el comienzo
del curso. Por ello es que uno de los principios fundamentales para la organización del
contenido para clases en la WWW sea la división de la información en piezas o
“chunking”, que permitan a los alumnos recibir información, chequear recursos, realizar
actividades, autoevaluarse , compartir experiencias, y comunicarse. (Scagnoli, 2000: 3)

I només cal substituir el concepte de lector, ja que ells dediquen l’article a la lectura
hipertextual, pel d’alumne o aprenent per retornar al principi: a les idees o nocions
d’aprenentatge individualitzat, treball en grups col·laboratius, modularitat de les
activitats, indexació i vinculació de la informació, interacció, etc.
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3.3. Sistemes de seguiment i d’avaluació
Un dels aspectes més complexos i poc estudiats en l’àmbit dels entorns virtuals
d’ensenyament-aprenentatge són els sistemes de seguiment i avaluació de l’alumnat.
Més encara si el disseny d’aquest entorn es basa en una eina col·laborativa com un
blog. Hi ha força autors que s’hi refereixen des de diverses òptiques, però encara és
un camp obert, poc sistematitzat i amb poques experimentacions reals (Juan & Olalde,
2001; Martínez, 2008; Fernández-Pampillón, 2009). Ara bé, tothom és conscient que
aquesta és una part essencial del procés d’ensenyament-aprenentatge i que, per tant,
cal atendre-la amb rigor perquè l’alumnat pugui avançar i evolucionar satisfactòriament
en el seu camí d’adquisició del català, en el nostre cas, com a segona llengua:
Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el aula virtual
debe proveer un espacio adonde el alumno es evaluado en relación a su progreso y a
sus logros. Ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones tradicionales, o
el uso de algún método que permita medir la perfomance de los estudiantes, es
importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con qué nivel
de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios
acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al
final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en
el trato que cada evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que
los alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones al instructor y que luego este pueda
leer, corregir y devolver por el mismo medio. (Scagnoli, 2000: 5)

La prova més evident del que dèiem abans la trobem en aquesta citació quan Scagnoli
fa referència a una avaluació tradicional digitalitzada o virtualitzada. La qüestió, però,
és si mitjançant una avaluació tradicional en línia podem avaluar un procés
d’ensenyament-aprenentatge que no només no és tradicional sinó que trenca amb els
paradigmes del pensament lineal i binari per proposar-ne uns de nous adaptats al nou
mitjà. En altres paraules, si Internet fa canviar els processos d’adquisició del
coneixement, que vol dir aprendre a aprendre d’una manera totalment diferent en la
qual els rols professor-alumne ja d’entrada canvien radicalment com també ho fan el
mecanisme de lectura o la interacció amb els materials didàctics, els companys, etc.,
no han de canviar també els sistemes d’avaluació?
És veritat que l’autora utilitza la disjuntiva per posar al costat del sistema tradicional
una alternativa sense identificar. En l’estat actual de la qüestió, sembla que els portals
existents més actualitzats solen utilitzar principalment tres procediments diferents per
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avaluar el progrés de l’alumnat mitjançant múltiples eines.11 En primer lloc,
l’autocorrecció de les activitats tancades. En segon lloc, el registre o monitorització del
seguiment de l’alumne, que pot ser voluntari i que ell decideixi quan desar les seues
marques o bé automatitzat pel sistema sense cap mena de poder per part de
l’aprenent. Aquest és un tema força controvertit i que genera debat, de forma que
arguments a favor i en contra d’ambdós sistemes n’hi ha molts i tots són sòlids. Ara bé,
sí que ens interessa subratllar la reflexió que aporta Olga Juan en aquest sentit quan
diu que:
A simple vista, podría parecer que a mayor control del usuario, mejor parecería un
entorno. Sin embargo, los diferentes profesionales que intervienen en la concepción de
este entorno reconocen que por conceder un mayor control sobre el grado de
interacción con el sistema no se consigue mayor calidad en el aprendizaje. (Juan 2004:
1098)

I això ho diu tot just després d’afirmar que, en cas de deixar a mans de l’alumnat el
registre del seu progrés, les implicacions que té a nivell psicològic són positives, ja que
generen un sentiment més elevat de control i responsabilitat sobre el seu
aprenentatge. El que sembla lògic i de sentit comú, en tot cas, és que, si el procés
d’ensenyament-aprenentatge a Internet fa protagonista l’alumne com a individu que
forma part d’un grup, l’apoderament de l’alumne i també del grup de l’avaluació,
almenys en una part significativa, és condició sine qua non d’aquest canvi de
paradigma.
El tercer mecanisme d’avaluació que s’utilitza en les plataformes és la generació
d’informes individuals de cada alumne per part del tutor, que envia de forma privada a
cada estudiant, a propòsit de correccions d’activitats obertes, globals o de les tasques
o productes finals elaborats en grup.
Com es pot comprovar, la solució encara no ha arribat per manca de temps
segurament, ja que el mitjà és molt jove, i les experiències empíriques tot just fa uns
anys que s’han començat a posar en pràctica. De fet, Martínez és qui delimita més el
focus d’atenció a partir d’una experiència d’ensenyament-aprenentatge d’E/LE d’una

11

Per exemple Fernández-Pampillón (2009: 6) fa notar que les eines per a l’avaluació
disponibles en un LMS genèric serien: creació, edició i realització de tests, anònims o no, de
treballs, l’autocorrecció o correcció (que pot tindre algun tipus de retroalimentació), la
qualificació i publicació de qualificacions i la visualització de la informació estadística sobre els
resultats i també el progrés de cada alumne.
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activitat basada en wikis: «El aprendizaje en wikis se desarrolla de una manera
policontextual y multifuncional, aspectos bastante difíciles de captar en la evaluación,
especialmente cuando todavía no se comprende en toda su complejidad el proceso de
adquisición colectiva, social y virtual del lenguaje» (2008: 417). El mateix es pot aplicar
al blog.
Evidentment, l’establiment d’algun tipus de sistema d’avaluació també ha suposat la
mateixa complexitat i el mateix repte que per als especialistes que s’hi dediquen.
Després de reflexionar-hi molt i prendre consciència de les limitacions de cadascuna
de les eines utilitzades en la confecció de les UD, hem aconseguit preparar el nostre
entorn, almenys teòricament, perquè tingui els tres sistemes més comuns d’avaluació.
Això es concreta en els següents tipus i mecanismes d’avaluació:
a) Activitats autocorrectives amb retroalimentacions: les activitats dissenyades
amb l’eina d’autor eXeLearning retornen la correcció dels exercicis tancats si així ho
demana l’alumne, que també pot decidir si vol o no veure la solució correcta. El que
encara no permet és que hi hagi la monitorització o registre del progrés de l’alumne,
tot i que segurament s’inclogui en futures actualitzacions, ja que a dia d’avui permet
exportar els materials creats a l’estàndard SCORM (una de les tecnologies més
utilitzades per a aquesta tasca).12 Tanmateix, sí que permet preparar tests SCORM per
incloure’ls en els materials. Nosaltres hem pensat que seria bo que l’alumnat
respongués un test d’aquestes característiques cada dos o tres UD.
b) Monitorització o seguiment de l’alumnat: Hem instal·lat al nostre LCMS una
extensió específica SCORM perquè quedi registrada l’activitat dels diferents usuaris en
termes de temps que dediquen a la pàgina, visites fetes, etc. També s’hi podrien
registrar els progressos dels tests a què hem fet referència suara. Malgrat tot, només
tindria accés a aquesta informació el tutor, qui l’hauria de transmetre a cada alumne
mitjançant un informe de seguiment. Per altra banda, cada UD disposa d’un
qüestionari d’autoavaluació fet a través d’un formulari del Google Drive per tal que els
resultats quedin registrats també en una base de dades. I, evidentment, l’activitat de
cada usuari a l’espai social queda registrada en forma de publicació automàticament
pel sistema i, per tant, és fàcil de recuperar tant per l’alumne com pel tutor.

12

Són les sigles, en anglès, del concepte Sharable Content Object Reference Model.
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Il·lustració 10: Vista del sistema SCORM de seguiment i monitorització

c) Informes del tutor: És evident que l’acompanyament del tutor és clau en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, sobretot en el moment de l’avaluació. Les activitats
obertes, el treball en grup, la participació en l’espai social, la tasca final, etc., no poden
ser avaluades de forma automàtica, per la qual cosa la intervenció del docent es fa
imprescindible. A això, hi pot ajudar de nou el blog que ara se’ns presenta de nou com
una eina molt valuosa, ja que la podem utilitzar com a portfoli de cada alumne
mitjançant una categorització o indexació per autor. De fet, molt recentment hem
descobert autors que parlen del blogfoli (González & Torres, 2010).
Amb aquests tres mecanismes d’avaluació donem cobertura a pràcticament tots els
tipus d’avaluació i necessitats en aquest àmbit que pugui tindre l’alumnat. No obstant
això, caldria fer una recollida de dades de diverses experimentacions reals per poder
veure si són mecanismes adequats, com pot semblar a priori, o no i, en qualsevol cas,
quins retocs caldria fer-hi.

4. CONCLUSIONS
El disseny i la creació de l’entorn virtual d’aprenentatge en format LCMS que hem
presentat en les pàgines anteriors amb la denominació LearningCatalan.info ha estat
una experiència molt enriquidora que ens ha obert les portes a una dimensió que, tot i
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sentir-ne a parlar sovint, la desconeixíem en bona part: l’ensenyament-aprenentatge
virtual o e-learning. Així doncs, la definició i la concreció de cada fase del projecte en
una visualització del producte materialitzada a la pantalla ens ha obligat a una recerca
constant de bibliografia i de pàgines especialitzades a partir de les quals hem
seleccionat les fonts que ens semblaven més importants per autoritat o més
actualitzades. És per això que la majoria de fonts citades són escrites a partir del canvi
de mil·lenni. En un mitjà com Internet, que evoluciona a la velocitat de la llum,
qualsevol aportació teòrica té les mateixes garanties de quedar desfasada com les
notícies que porta el diari d’avui (les quals, de fet, són les d’ahir i ja les haurem llegit en
premsa digital a l’instant o les haurem vist o sentit a través dels canals de televisió o
les emissores de ràdio disponibles a la xarxa en temps real).
La descripció detallada del projecte i la reflexió que hi aporta com a bastida el «Marc
teòric de referència» creiem que ja fan visible que aquesta és una proposta innovadora
en el camp de l’ensenyament-aprenentatge, en el nostre cas, de català (per a
estrangers). Dèiem llavors que no havíem vist ni recollit ni descrit en la bibliografia
consultada ni tampoc desenvolupada en les plataformes virtuals més conegudes un
projecte de característiques similars al nostre. Per tant, al llarg de tot el procés de
creació i de disseny de l’entorn virtual, hem seguit els camins que els especialistes
deixaven sense explorar o insinuaven tímidament i, al costat d’això, la nostra intuïció
en ser un mitjà que coneixem i que utilitzem diàriament dels horitzons que dibuixa
l’Internet d’avui, la de la transició entre la societat 2.0 i la 3.0. I això passava
necessàriament per crear un entorn en el qual l’aspecte social fos tan important com el
formatiu i que, de fet, un fos inseparable de l’altre.
Pensem que hem aconseguit el que ens proposàvem: convertir l’embrió inicial
d’aquella UD en un LCMS a partir del qual es puguin seguir cursos de català en línia. A
més a més, ens sembla que la nostra proposta és perfectament adaptable a modalitats
d’ensenyament tant semipresencials com presencials. Només cal tindre clar que si
ensenyem i aprenem en la societat del segle XXI, en la qual la competència digital és
una necessitat indispensable, cal començar a canviar els paradigmes del segle passat
que, avui en dia, continuen vigents. Si s’està disposat a fer aquest salt qualitatiu,
aquest gir rotund que Internet implica, la nostra proposta és vàlida per a qualsevol
modalitat d’ensenyament-aprenentatge amb modificacions mínimes que caldria
analitzar en cada cas.
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Tanmateix, la nostra intenció era la de presentar simplement un model pilot del que
seria LearningCatalan.info. Això vol dir que el projecte, per poder aplicar-lo, s’hauria
d’acabar de desenvolupar sencer i posar-lo en pràctica en una fase beta amb usuaris
reals, tant alumnes com tutors, que hi fessin les primeres experimentacions per tal de
poder llençar-lo al gran públic en una versió mínimament definitiva i estable, tot i que,
en el món d’Internet, l’actualització periòdica no és una possibilitat sinó una obligació.
Segurament, això té una afectació més gran en el terreny de l’avaluació.
Finalment, per acabar, ens agradaria dir que, en el moment en què tancàvem aquest
capítol de recerca, vam trobar dues aportacions bibliogràfiques molt interessants que
ens van confirmar no només que la nostra proposta era innovadora sinó que anava en
la bona direcció. Es tracta dels treballs de Martínez (2008) i González & Torres (2010).
Sobretot perquè, en el cas de les dues últimes autores, descriuen una experiència molt
similar a la nostra proposta en el camp de l’ensenyament-aprenentatge de castellà
com a llengua estrangera portada a terme amb els estudiants de la UAB Idiomes.
Sembla, doncs, que estem ben encaminats.
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1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES
1.1. El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
El Consorci per a la Normalització Lingüística és una institució pública dedicada a la
formació i dinamització lingüístiques i que impulsa la cohesió social a través del foment
de la llengua catalana.13 És un ens creat fa 25 anys a partir de la voluntat comuna de
la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb
l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de
Catalunya en tots els àmbits. Amb aquesta finalitat, atén les necessitats de formació,
d’assessorament o de gestió lingüística que puguin tindre empreses, institucions,
entitats o persones adultes en una extensa xarxa territorial integrada per 22 centres i
més de 140 punts de servei que dóna cobertura a la totalitat de les comarques del
país.
Els serveis destinats a empreses i organitzacions s’estableixen i es formalitzen a partir
de convenis o acords de col·laboració. Això compromet les dues parts a assumir els
compromisos establerts i imprescindibles per tal de garantir que el pla de treball
projectat es porti a terme amb èxit amb l’objectiu sempre de progressar en el procés
de normalització lingüística del català. En aquesta línia, s’ofereixen plans a mida per a
empreses i entitats que vulguin iniciar un procés d’aquestes característiques, l’anàlisi
lingüística de l’organització, un pla de formació del personal per adequar el seu nivell
de català a les necessitats del lloc de treball i assessorament lingüístic.
Pel que fa a la formació de català per a adults, hi ha diferents possibilitats que
permeten l’adaptació a les necessitats de l’usuari. En primer lloc, la formació tant pot
ser presencial, a distància mitjançant el portal Parla.cat com autoformació. En segon
lloc, és possible cursar tots els nivells de català que estableix el MECR (des de l’A1
fins al C2), però dins d’una programació curricular pròpia que explicarem després.
L’oferta formativa és molt variada i agrupa els cursos de la següent manera: per
aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental), per aprendre a usar correctament
el català escrit (nivells intermedi i de suficiència), cursos específics (de conversa,
d’atenció oral al públic, per a gestors, etc.) i cursos de llenguatge d’especialitat
(llenguatge comercial, administratiu i jurídic)

13

El web oficial del CPNL és: http://www.cpnl.cat. El de Lleida també disposa d’una pàgina
corporativa a la següent adreça: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllleida/.
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Finalment, en l’àmbit de l’assessorament, disposa de recursos humans i tècnics per tal
de resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat, informar sobre recursos
lingüístics, sobre eines informàtiques en català i també té a disposició d’associacions i
empreses models diversos de documents.

1.2. El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida
La seu del CNL de Lleida és al número 13 del carrer del Governador Montcada i ocupa
la segona planta de l’edifici. Va ser cofundat l’any 1991 per l’Ajuntament de Lleida, la
Generalitat de Catalunya i altres entitats i institucions del territori per tal d’establir
aquest ens a les comarques de Ponent.
L’organització del centre està dirigida pel Consell de Centre, que és l’òrgan de direcció
territorial del CNL. Està presidit per la regidora de cultura de l’ajuntament de Lleida i en
formen part un representant de la Diputació de Lleida, un representant de cada consell
comarcal, un representant de l’actual Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, un
representant d’Òmnium Cultural de Lleida, un representant de la Federació
d’Associacions de Veïns, un representant del sindicat Comissions Obreres, un
representant del personal del centre, la directora del centre i, finalment, una persona
que actua com a secretària. Les funcions d’aquest òrgan, que es reuneix de forma
ordinària tres cops a l’any, són aprovar el pressupost anual, el projecte anual
d’activitats i la memòria de l’any anterior, i fer el seguiment de les actuacions que
realitza al territori el CNL.
D’acord amb els eixos de treball que s’han descrit abans, el centre disposa de dos
àmbits d’actuació diferenciats: la formació de persones adultes i la dinamització i
assessorament lingüístics. Cadascun d’aquests àmbits disposa d’una coordinadora
que s’encarrega de gestionar els diversos projectes que hi ha en funcionament o que
puguin sorgir en un moment determinat. Així doncs, si el primer se centra en l’acció
educativa pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de català en totes les modalitats i
tipologies que s’han detallat, el segon posa el focus en la relació del centre amb els
diversos agents del territori, d’una banda, i en programes socials com ara el Voluntariat
per la Llengua, conegut amb les sigles VxL. Altres projectes d’aquest tipus encarats a
la dinamització lingüística serien: els Grups de Lectura Fàcil (GLF), gimcanes
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lingüístiques a l’ESO i també en l’àmbit comercial, desplegament de les campanyes
marcades per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, etc.
Al llarg del període de pràctiques hem pogut constatar aquesta dualitat de treball que
té per objectiu que el procés de normalització lingüística sigui integral en tots els
escenaris de la societat de Lleida i de les comarques de Ponent. De fet, la relació més
estreta l’hem tingut amb l’àmbit de dinamització i assessorament lingüístics, cosa que
ens ha permès veure que el CNL participa de forma molt activa en la vida social i
cultural del territori, ja sigui amb l’organització d’actes de tot tipus, la visualització del
centre en diades assenyalades com la de Sant Jordi o bé establint sinergies de
cooperació amb entitats o mitjans de comunicació que ajudin a la divulgació de la
llengua catalana en la nostra societat.
Cal dir, per acabar, que el centre disposa de la infraestructura tècnica necessària per
dur a terme la seua tasca i d’un equip humà, professorat o no, força polivalent que ho
fa possible. Així doncs, disposa d’un aulari, d’una biblioteca i d’una sala d’informàtica.
Aquestes dues últimes estan a disposició dels usuaris del centre, que en poden fer ús
lliurement i aprofitar els recursos que hi ha per a millorar i enriquir el seu procés
d’aprenentatge. La flexibilitat horària que ofereix, des del matí fins al vespre, facilita
l’adaptació a les necessitats i possibilitats de cada usuari, amb la qual cosa es
garanteix que cadascú pugui aprendre al seu ritme i d’acord amb el seu estil, més enllà
dels cursos establerts.
Al territori hi ha serveis unipersonals a cada capital de comarca. Cada servei és
conegut com a Servei Comarcal de Català. En total, l’equip humà està format per 11
tècnics de normalització lingüística (TNL) a comarques, que desenvolupen tots els
àmbits d’actuació marcats pel CPNL (assessorament lingüístic, dinamització de la
llengua i formació). A Lleida ciutat, Servei Local de Lleida, l’equip professional està
configurat per un total de 13 persones entre TNL i administratius. Hi ha 3 TNL que es
dediquen exclusivament a ensenyament, hi ha una administrativa que gestiona el
programa del VxL, hi ha una altra administrativa amb un contracte de 25 h que fa
tasques de suport a la gestió administrativa de l’acolliment lingüístic i hi ha una altra
administrativa que porta temes de comptabilitat, convenis, acords, etc. La resta de
tècnics tenen més d’una tasca assignada, com per exemple la TNL que té assignat
l’àmbit de l’assessorament, però també té altres dedicacions.
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1.3. La programació curricular dels cursos del CPNL
La tipologia de cursos ja s’ha avançat en el primer subapartat. Bàsicament, s’hi deia
que les modalitats d’aprenentatge que s’ofereixen són molt variades (presencial,
semipresencial a través del Parla.cat, en línia, així com també cursos especialitzats i a
mida) i que el CPNL té una distribució pròpia de nivells que, gràficament, es
representa així:14

Il·lustració 11: Escala dels cursos del CPNL d'acord amb el MECR. Font: http://www.cpnl.cat/cursoscatala/

a) Cursos de nivell inicial (IN): Són cursos adreçats a persones nouvingudes que no
entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de
frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes.
Igualment, aprendran a d’utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar
en situacions poc previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força
cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d’utilitzar la repetició i una
pronúncia acurada. Els cursos inicials tenen per objectiu que les persones
nouvingudes facin una primera aproximació a la llengua catalana i la durada dels
cursos s’adapta a les necessitats dels diferents col·lectius i territoris.

14

Les programacions detallades de cada nivell es poden consultar i descarregar al web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/
?vgnextoid=8128bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8128bd051c
a62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (última consulta: setembre 2013).
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b) Cursos de nivell bàsic (B1, B2, B3): Són cursos adreçats a persones no
catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció
orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les
necessitats fonamentals de la vida quotidiana.
c) Cursos de nivell elemental (E1, E2, E3): Són cursos adreçats a persones no
catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i
desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs,
pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que
s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o
riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.
d) Cursos de nivell intermedi (I1, I2, I3): Són cursos adreçats a persones que
dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per
escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa,
fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de
coherència i adequació acceptables.

e) Cursos de nivell de suficiència (S1, S2, S3): Són cursos adreçats a assolir un bon
domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per
comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en
les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.
f) Curs de nivell superior (D): El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a
persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es
treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també
es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Tots els cursos, a excepció del de nivell superior, es poden cursar en mòduls de 40-45
hores, de 90 hores o de 120 hores, la qual cosa permet que l’alumnat s’hi pugui
adaptar fàcilment. El nivell superior, en canvi, només s’ofereix en cursos de 90 a 120
hores.
A banda dels cursos, el CNL de Lleida ofereix a tot l’alumnat,

un ventall ampli

d’activitats culturals perquè completin la seva formació. Aquestes activitats
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representen un valor afegit que situa el CNL més enllà de l’aprenentatge
exclusivament lingüístic dins de l’aula perquè s’entén que l’aprenentatge de la llengua
ha de ser integral. Així doncs, aquestes activitats paral·leles no es conceben com un
entreteniment sinó com la part pràctica que n’ha d’il·lustrar la teoria. El fil que durant el
curs 2013-2014 enllaçarà aquestes pràctiques serà, en bona part, el modernisme,
aquell moviment artístic, literari i arquitectònic que es desenvolupà entre final de segle
XIX i principi de segle XX a l’Europa occidental i als Estats Units d’Amèrica i que fou
tan influent a Catalunya.
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2. DIARI DE PRÀCTIQUES
El període de pràctiques al CNL de Lleida va ser del mes de març al mes de juliol de
2013. El fet que al mateix temps que fèiem les pràctiques estiguéssim treballant en
diversos llocs va fer que s’allarguessin fins a final de juliol perquè ens era complicat
combinar els horaris de tot plegat.
A grans trets, podem diferenciar tres grans etapes o fases: la primera de familiarització
amb el CNL i de planificació i disseny de les sessions del grup de conversa que vam
dinamitzar (mes de març), la segona es va centrar en la dinamització del grup de
conversa i en la realització de les deu sessions programades (del dijous 18 d’abril al
dijous 20 de juny), i la tercera va consistir en el seguiment de dos cursos de nivell
inicial que tenien lloc al vespre de dilluns a dijous i impartició d’una sessió en cadascun
(de final de juny a final de juliol). El diari que presentem a mode de memòria segueix
aquesta estructura.
2.1. Mes de març: familiarització al CNL
Al llarg d’aquest primer mes, vam anar coneixent més en profunditat tant la dinàmica
del CNL de Lleida com els projectes, cursos i activitats que porta a terme. A banda de
conèixer tot el personal del centre, va servir per acabar de definir, juntament amb la
tutora, de quina manera s’havia de materialitzar el nostre pla de treball: la dinamització
d’un grup de conversa dels cursos de nivell bàsic en 10 sessions d’una hora i mitja
cadascuna.
Anàvem al centre un cop o dos per setmana, dijous i/o divendres, a partir de les 11 del
matí o 12 del migdia i fins a quarts de 3 de la tarda. I, la veritat sigui dita, ens vam
sentir com un més del CNL des del primer moment, ja que l’acollida i l’atenció van ser
impecables.
La idea principal era conèixer bé la programació curricular específica del nivell bàsic i,
per tant, quins n’eren els objectius i la distribució genèrica dels continguts, però amb
una mirada especial i atenta als relatius a l’expressió oral dels cursos dels nivells B1 i
B2.15 Per altra banda, també calia analitzar bé i tindre molt en compte el material

15

La programació específica dels nivells B1, B2 i B3 es pot consultar en els enllaços següents:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Programacions%20ensenyam
ent%20adults/Arxius/basic.pdf
i
també
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/
?vgnextoid=873abd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=873abd051c
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didàctic (llibre de text) que es fa servir en els cursos del centre, que són els editats per
Castellnou edicions i intitulats El nou nivell bàsic (hi ha un llibre per a cadascun dels
nivells B1, B2 i B3). Tota aquesta documentació tan ben detallada i que dóna
estructura i cos als cursos de català del CPNL la vam sintetitzar durant aquests dies en
aquesta taula:
CONTINGUTS D’EXPRESSIÓ ORAL B1 I B2
B1 = converses senzilles, vida

B2 = converses breus, temes d’interès

quotidiana.

general, experiències personals.

- Preguntes i respostes sobre:

- Intercanvi d’informació sobre la realitat



la família, el lloc de treball i dades

immediata o temes d’interès general:

bàsiques relacionades amb la



habitatge

feina, els estudis, l’habitatge, el



feina

carrer, etc.



estudis



serveis bàsics: correus i bancs.



família



informació en comerços sobre



gastronomia

articles de consum quotidià: on



espectacles

són, on es venen, quant valen i



lleure i vacances

què es vol.



via pública

- Demanar com es diu alguna cosa.

- Descripció de persones expressant:

- Expressió d’incomprensió del missatge,



demanar aclariments sobre el significat

característiques

anímiques

i

físiques.

d’una determinada paraula o expressió.



llocs i espais del seu entorn.

- Descripcions i narracions senzilles
sobre fets ocorreguts a ell o a una tercera
persona.
-

Indicacions al metge per tal de

comunicar-li la naturalesa d’un problema
de salut tot ajudant-se, si cal, del suport
gestual.
-

Expressió

de

forma

senzilla

d’aclariments o concrecions sobre el que
a62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
2013).

(últimes

consultes:

setembre
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ell mateix ha dit o davant de la pregunta
d’un interlocutor.

A més a més, una de les qüestions clau que ens vam proposar de treballar en
aquestes deu sessions de conversa eren continguts interculturals aprofitant que, al
llarg de les deu setmanes, s’esdevindrien diades com la de Sant Jordi, la Festa Major
o Sant Joan. Aquest propòsit inicial responia a dos objectius molt clars. D’una banda,
que l’alumnat tingués un coneixement més proper de la realitat cultural catalana i
lleidatana i, de l’altra, que a partir de les experiències d’intercanvi cultural entre
l’alumnat no només poguessin posar en relació la cultura d’origen amb la de la societat
d’acollida sinó que això facilités la cohesió de grup i la confiança entre tots els
companys.
Aquest resum tan esquemàtic ens va servir per visualitzar quins eren els aspectes clau
a treballar, de manera que vam poder agrupar aquests continguts en tres grans eixos
de treball que després s’haurien de veure reflectits en la planificació general i concreta
de les sessions del grup de conversa: a) Jo i els altres (informació personal, família,
feina...), b) Necessitats diàries (comprar, habitatge, serveis...), i c) Vida social (viatges,
fets, festivitats, lleure, bar, actualitat...). D’acord amb aquestes tres grans agrupacions
dels continguts, vam determinar que dedicaríem dues sessions i mitja a la primera,
quatre a la segona i tres i mitja a la tercera.
A continuació, oferim d’una forma més gràfica la planificació general de les sessions
de conversa tenint en compte tant l’eix de treball de continguts com en quina temàtica
es concretava cadascuna:
PLANIFICACIÓ GENERAL DE LES SESSIONS DEL GRUP DE CONVERSA B1-B2
SESSIÓ I DATA
1) 18/04/13
2) 25/04/13

EIX
A
C

TEMÀTICA

DURADA

Presentació personal
Sant Jordi / Presentació 2: joc Qui
és qui

3) 2/05/13

A

Família

4) 9/05/13

C

Festa Major

5) 16/05/13

B

La casa

90 minuts / sessió

51

TFM
Capítol 2: Memòria de pràctiques realitzades al Consorci per a la Normalització
Lingüística
Andratx Badia Escolà

6) 23/05/13

B

El metge

7) 30/05/13

B

Compra quotidiana

8) 6/06/13

C

Cuina

9) 13/06/13

B

Orientar-se

10) 20/06/13

C

El Temps / Sant Joan

En el següent subapartat concretem la planificació de les sessions amb els objectius,
els continguts i el procediment específics de cadascuna. En cada graella, s’hi inclou la
reflexió sobre la posada en pràctica de la idea dissenyada amb la finalitat d’emetre’n
una autoavaluació com a docent que em permetés tindre en compte quins aspectes
havien funcionat i quins no de cara a d’altres aplicacions d’aquestes activitats. El
material didàctic utilitzat es pot trobar, si escau, es pot trobar a l’annex corresponent.
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2.2. Mesos d’abril a juny: dinamització del grup de conversa
SESSIÓ 1 – “EM DIC...”

DATA: 18/04/2013

ACTIVITAT 1: RODA DE NOMS

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Familiaritzar-se amb les fórmules habituals de presentació en
català.
-Conèixer com es diuen els companys i les companyes del
grup.
Textuals

 La presentació personal
 Articles personals
 Interrogatius: com, qui, quin

Gramaticals
Continguts

 Present d’indicatiu: ser, dir-se
 Pronoms febles: em, et, es, li
 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vosaltres, ells,
elles

Lèxics

 Noms de persona
 Els sons [] i []

Fonètics

 [] i []

No hi ha un mínim ni un màxim de participants i hi participa tot
Interacció

el grup classe en torns individuals. La disposició del grup és en
cercle.
(Abans de començar la sessió es dedicaran 15 minuts a
explicar quins són els objectius i el funcionament del grup de
conversa.)

Temporització

20 minuts. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Explicació de la dinàmica: 5 minuts
B) Realització de la dinàmica: 10 minuts

Recursos i
materials
El grup es disposa en cercle. El primer en presentar-se serà el
Procediment

professor perquè l'alumnat pugui sentir les dues fórmules que
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es poden utilitzar per presentar-se: “Em dic...” o bé “Sóc...”. A
continuació, la roda anirà cap a la dreta i així fins que tota la
rotllana s’hagi presentat.

El caràcter de la dinàmica és diagnòstic i servirà tant per
Avaluació

introduir els continguts elementals de la sessió com per
començar a determinar el nivell de cada alumne.
El professor actuarà com a dinamitzador. No cal dir que, en els

Rol del professorat

moments en què intervé el professorat, ha de desenvolupar un
paper modèlic, digne de ser imitat per l’alumnat.
La posada en pràctica de la dinàmica no va portar cap

Valoració de
l’experimentació

problema i tothom hi va participar. Se’n van assolir els
objectius.

ACTIVITAT 2: LI PASSO LA PILOTA A...

Objectius
comunicatius
(És un joc destinat a
treballar aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Presentar-se
-Intercanviar informació personal
-Expressar gustos i/o aficions

Textuals

 La presentació i la descripció (de persones)
 Discurs expressiu
 Articles personals
 Interrogatius: com, qui, quants, quantes, d’on,
quina, quines, què, de què
 Present d’indicatiu: ser, dir-se, parlar, fer,

Continguts
Gramaticals

estudiar, treballar, portar, agradar...
 Pronoms febles: em, et, es, li
 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vosaltres, ells,
elles, mi
 Verbs que indiquen aficions
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 Substantius i adjectius per descriure persones
 Noms de persona, països, nacionalitats,

Lèxics

llengües, professions, estudis, etc.
 Noms d’aficions
 Els sons [] i []

Fonètics

 [] i []

No hi ha un mínim ni un màxim de participants i hi participa tot
Interacció

el grup classe en torns individuals. La disposició del grup és en
cercle.
55 minuts, repartits així:
A) Explicació del joc: 10 minuts (inclou l’explicació de cada

Temporització

fase)
B) Realització del joc: 45 minuts

Recursos i
materials

Una pilota de malabars
L'alumnat s'anirà passant una pilota per practicar les fórmules
de presentació, que aniran augmentant en complexitat a
mesura que el joc avanci. L’activitat, doncs, s’estructura en 4
fases diferents. En principi, cada vegada que tot l’alumnat hagi
intervingut al joc, es passa a la fase següent.
A) Fase 1:
"Del / De la... [+ nom de qui té la pilota a la mà] al / a
la... [+ nom de la persona a qui li passa la pilota]”
B) Fase 2:

Procediment



Fase 2.1: "Em dic... / Sóc... [+ nom de qui té la
pilota a la mà] i li passo la pilota a... [+ nom de qui
la rep]"

El que rep la pilota, però, començarà amb aquesta nova
fórmula que es repetirà, a partir d’ara, en cada jugador
fins que la pilota torni al primer i es tanqui el cercle:


Fase 2.2: “Ell/a es diu... [+ nom de qui li ha passat
la pilota], jo em dic... [+ nom de qui té la pilota] i sóc
de... [+ nom del país d’origen de qui té la pilota] i li
passo la pilota al / a la... [+ nom de la persona a qui
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li passa la pilota]
C) Fase 3:


Fase 3.1: "Sóc de... [+ país d’origen de qui té la
pilota a la mà], parlo... [+ nom de la llengua materna
de qui té la pilota a la mà] i li passo la pilota a... [+
nom de qui la rep]"

El que rep la pilota, però, començarà amb aquesta nova
fórmula que es repetirà, a partir d’ara, en cada jugador
fins que la pilota torni al primer i es tanqui el cercle:


Fase 3.2: “El / La [+ nom de la persona que li ha
passat la pilota] és de... [+ nom del país d’origen de
qui li ha passat la pilota] i parla... [+ nom de la
llengua materna de qui li ha passat la pilota], i jo sóc
de... [+ nom del país d’origen de qui té la pilota],
parlo... [+ nom de la llengua materna de qui té la
pilota a la mà] i li passo la pilota al / a la... [+ nom de
la persona a qui li passa la pilota]

D) Fase 4:


Fase 4.1: "Treballo de / Faig de / Estudio... [+ nom
de la professió o dels estudis de qui te la pilota], a
mi m’agrada... [+ alguna o algunes aficions de qui té
la pilota a la mà] i li passo la pilota a... [+ nom de
qui la rep]"

El que rep la pilota, però, començarà amb aquesta nova
fórmula que es repetirà, a partir d’ara, en cada jugador
fins que la pilota torni al primer i es tanqui el cercle:


Fase 4.2: “El / La [+ nom de la persona que li ha
passat la pilota] treballa de / Fa de / Estudia... [+
nom de la professió o dels estudis de qui li ha
passat la pilota] i li agrada... [+ afició o aficions de
qui li ha passat la pilota], i jo treballo / faig de /
estudio... [+ nom de la professió o dels estudis de
qui te la pilota], a mi m’agrada... [+alguna o algunes
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aficions de qui té la pilota a la mà] i li passo la pilota
al / a la... [+ nom de la persona a qui li passa la
pilota]
Com en el cas anterior, és una activitat d’avaluació inicial o
diagnòstica pel fet que és el primer dia del grup de conversa.
Per tant, el focus avaluador se centrarà en poder determinar
amb més claredat els diferents nivells de competència oral en
català per tal de poder adaptar les dinàmiques de les següents
Avaluació

sessions a la realitat del grup i, d’aquesta manera, poder
ajudar l’alumnat a millorar la seua fluïdesa oral en català.
Al final de l’activitat, d’acord amb els continguts previstos
inicialment, el professor farà un repàs d’aquells problemes que
hagi detectat que s’han produït de forma reiterada pels motius
que siguin.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa el joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. Per tant,
tindrà un rol dinamitzador al principi, una funció diagnòstica
durant la realització del joc (però sense comunicar encara els

Rol del professorat

errors) i, al final, serà didàctic per fer la recapitulació de tots els
continguts posats en pràctica i aportar solucions i reflexions als
errors detectats abans. No cal dir que, en els moments en què
intervé el professorat, ha de desenvolupar un paper modèlic,
digne de ser imitat per l’alumnat.
La posada en pràctica de la dinàmica també va sortir com
estava previst i l’alumnat s’ho va passar bé, tot i que en aquest
cas sí que ja es van notar les diferències en els nivells

Valoració de
l’experimentació

d’aprenentatge, sobretot a mesura que les estructures
gramaticals eren més complexes. Se’n van assolir els
objectius, però per a una altra vegada caldria revisar el temps
d’execució o les fases previstes perquè va ser una mica just.
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SESSIÓ 2 – “EL JOC DE SANT JORDI”

DATA: 25/04/2013

ACTIVITAT 1: EL JOC DE SANT JORDI

-Entendre el valor de la festivitat de Sant Jordi com a expressió
Objectius
comunicatius
(És un joc destinada
a treballar aspectes
d’expressió oral i
culturals per a
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

genuïna de la cultura catalana.
-Interrelacionar aspectes de les cultures d’origen amb els de la
cultura catalana i de la ciutat de Lleida.
-Posar en pràctica els coneixements gramaticals adquirits als
diversos cursos de nivell bàsic que l’alumnat ha seguit.
-Treballar en equip i cooperativament amb els altres grups.
 Narratiu
 La presentació personal i de terceres
Textuals

persones
 Expressiu
 Descriptiu
 Interrogatius: com, qui, quants, quantes, d’on,
quina, quines, què, de què
 Present d’indicatiu: ser, dir-se, parlar, fer,
estudiar, treballar, portar, agradar...
 Perfet: dinar

Gramaticals
Continguts

 Imperatiu (2a pers. pl.): demanar, dir,
presentar, explicar, recomanar
 Pronoms febles: em, et, es, li
 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vosaltres, ells,
elles, mi
 Verbs que indiquen aficions
 Relacionat amb Sant Jordi: drac, princesa,
cavaller, rosa, llibres.

Lèxics

 Substantius i adjectius per descriure
persones, llocs, etc.
 Noms de persona, països, nacionalitats,
llengües, professions, estudis, etc.
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 Noms d’aficions
 Parts del cos humà
 Gastronomia
 Festes tradicionals
 Vestimenta (tradicional o no): barretina, etc.
 Tradicions: sardana, castellers, Lo Marraco,
etc.
 Els sons [] i []
Fonètics

 [] i []

El grup classe es divideix en 4 equips (El drac, La princesa, El
Sant Jordi i El llibre i la rosa) intentant equilibrar-ne els
Interacció

membres en funció dels diversos nivells que té l’alumnat.
Tanmateix, es tracta d’un joc cooperatiu perquè tots els equips
tenen el mateix objectiu: aconseguir la llegenda de Sant Jordi.
1 hora
Aquest temps es repartirà de la següent manera:

Temporització

A) Explicació del joc: 10 minuts
B) Realització de la partida: 50 minuts
-Taulell del joc, 4 fitxes de colors diferents (verd, roig, blau i
blanc) i un dau.
-Fulls de preguntes

Recursos i
materials

-Targetes de personatges catalans coneguts
-Llegenda de Sant Jordi partida en quatre parts
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.1.1.)
1. L’objectiu del joc, comú per a tots els equips, és aconseguir
els fragments de la llegenda de Sant Jordi.
2. Per aconseguir-los, hauran d’arribar a cadascun dels
extrems del taulell de joc on hi ha les caselles que representen

Procediment

els quatre protagonistes de la llegenda i de la diada: el drac, la
princesa, Sant Jordi, i la rosa i el llibre, els quals, al mateix
temps, s’identifiquen amb una temàtica de les quatre
temàtiques de preguntes, segons la llegenda següent:
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Verd (drac)  Llengua



Rosat (princesa)  Persones catalanes conegudes



Blanc (Sant Jordi)  Lleida



Blau (la rosa i el llibre)  Cultura

3. Un cop fets els 4 equips, tots tiren el dau i comença el que
tregui la puntuació més alta.
4. Llavors llença el dau el primer equip i, des del castell
(casella de sortida), compta el nombre de caselles que indiqui
la puntuació obtinguda amb el dau.
5. En funció del color de la casella on decideixi anar l’equip, el
dinamitzador del joc triarà una de les preguntes de la temàtica
corresponent, segons la llegenda indicada al segon punt.
6. Després de fer la pregunta, l’equip tindrà un temps d’1 minut
per consensuar la resposta entre tots els membres i un
representant la comunicarà en veu alta a tothom.
7. En cas que la resposta sigui correcta, l’equip tornarà a tirar.
Si no, es queda aturat en aquella casella i passa el torn a
l’equip de la dreta, que procedirà de la mateixa manera.
8. En el moment que els equips aconsegueixin els quatre
fragments de la llegenda s’acaba el joc.
9. Finalment, cada equip llegirà en veu alta els fragments que
hagi aconseguit de la llegenda i, entre tots, els hauran
d’ordenar perquè la narració sigui coherent.
10. Quan estigui ben ordenada, se’n farà una lectura en veu
alta entre tots (cadascú una frase, per exemple) per acabar la
sessió amb la llegenda de Sant Jordi.

El joc, com les activitats de la sessió anterior, té una voluntat
diagnòstica. Ha de servir per acabar de determinar quin grau
de competència oral en català i també quins coneixements
Avaluació

sobre Lleida i Catalunya té cada alumne. A més a més, servirà
per introduir continguts de les pròximes sessions com ara la
família, la roba, el menjar, etc.

Rol del professorat

El professor actuarà com a dinamitzador del joc i en facilitarà
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tot el material, però el protagonisme ha de ser de l’alumnat.
Durant la realització del joc, anirà anotant els aspectes més
rellevants que l’ajudin a definir el perfil de cada alumne.
Després, un cop acabat el joc i amb un paper més didàctic,
indicarà quines coses s’han d’anar millorant en termes
generals del grup classe pel que fa a l’expressió oral (fonètics,
sintàctics, lèxics, etc.). No cal dir que, en els moments en què
intervé el professor, ha de desenvolupar un paper modèlic,
digne de ser imitat per l’alumnat.
El joc va ser tot un encert perquè, tot i que al principi va costar
que

alguns

alumnes

n’entenguessin

el

funcionament,

ràpidament tothom s’hi va involucrar. Molts dels i de les
alumnes es van mostrar satisfets perquè van aprendre coses
sobre Lleida i Catalunya, més enllà de la llengua, que
Valoració de
l’experimentació

desconeixien. Van sortir contents de la sessió.
A més a més, com que feia només dos dies que havia passat
la diada de Sant Jordi, també va servir per compartir les
experiències i anècdotes que va viure aquell dia l’alumnat.
Finalment, com que el joc preveu la interrelació cultural, va
anar bé per conèixer una mica més i millor els països d’origen
de cada alumne.

ACTIVITAT 2: QUI ÉS QUI?

Objectius
comunicatius
(És un joc destinat a
treballar aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Presentar-se
-Intercanviar informació personal
-Expressar gustos i/o aficions
-Demanar informació (física o d’aficions) sobre persones
-Descriure persones
Textuals

Continguts
Gramaticals

 La presentació i la descripció (de persones)
 Discurs expressiu
 Articles personals
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 Demostratius: aquest, aquesta, aquell, aquella
 Interrogatius: com, qui, quants, quantes, d’on,
quina, quines, què, de què
 Present d’indicatiu: ser, dir-se, parlar, fer,
estudiar, treballar, portar, agradar...
 Pronoms febles: em, et, es, li
 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vosaltres, mi
 Verbs que indiquen aficions
 Adjectius: gènere i nombre
 Substantius i adjectius per descriure persones
 Noms de persona, països, nacionalitats,
Lèxics

llengües, professions, estudis, etc.
 Noms d’aficions
 Substantius relacionats amb la roba o
complements per vestir-se.
 Pronúncia del pronom demostratiu aquest

Fonètics

 Els sons [] i []
 [] i []

És un joc pensat per a un mínim de 10 o 12 persones.
Interacció

Primera part de l’activitat: per parelles
Segona part de l’activitat: tot el grup-classe
Mitja hora en total. Aquest temps es repartirà de la següent
manera:

Temporització

A) Explicació del joc: 5 minuts
B) Realització del joc: 25 minuts
Fitxes personals i fotografies mida carnet de l’alumnat.

Recursos i
materials

(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.1.2.)
És una activitat basada en el joc de taula “Qui és qui” però en
què els personatges són persones reals, concretament els i les

Procediment

alumnes del grup-classe. És important també recordar en la
sessió anterior a l’alumnat que portin la fitxa emplenada amb la
fotografia de carnet enganxada:
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1. La disposició de l’aula serà en fileres de cadires (5
cadires per cada fila com a mínim) per simular el
tauler del joc de taula. Cada alumne es posicionarà
dret davant d’una cadira.
2. L’alumne seleccionat o voluntari per començar se
situarà al davant de la resta i mirant-los. Ell serà
l’encarregat

de

determinar

els

dos

jugadors

contrincants, de manera que assumirà un rol neutre
i també d’àrbitre en el joc. Serà el “Mestre”.
3. El professor o la professora li facilitarà, en forma de
ventall, totes les fitxes de cap per avall. Ell en triarà
dues, que identificaran els dos primers contrincants
del joc.
4. Cada jugador rival se situarà a un costat del
“Mestre”.
5. El professor o la professora tornarà a mostrar, en
forma de ventall, totes les fitxes de cap per avall al
Mestre, qui n’escollirà una sense ensenyar-la a
ningú més.
6. A partir d’aquí, comença l’acció. Els dos adversaris
només podran formular preguntes al Mestre que
tinguin com a resposta “SÍ” o “NO”, referides a la
informació que conté la fitxa (descripció física de
persones i d’aficions). Si la pregunta formulada per
algun dels dos contrincants és incorrecta, el Mestre
donarà automàticament un doble torn de pregunta a
l’altre jugador.
7. Cada vegada que un dels dos rivals formuli
correctament una pregunta, el Mestre hi haurà de
respondre afirmativament o negativa d’acord amb la
informació que conté la fitxa que ell posseeix.
8. Llavors tots els jugadors del tauler que s’hi
identifiquin s’asseuran a la cadira. Per exemple, a la
pregunta “Porta

ulleres?”,

si

la

resposta és
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afirmativa, tothom qui en porti s’asseurà a la cadira,
però, si és negativa, ho faran els que no en portin.
9. La dinàmica continuarà, per torns entre els dos
contrincants, d’aquesta manera fins que un d’ells,
arribat el seu torn, pensi que ja pot identificar la
persona de la fitxa del Mestre. En cas que la
identificació sigui correcta, guanya el jugador que
l’hagi encertat.
10. També pot passar que ningú l’encerti fins que
només quedi un jugador de peu al tauler. En aquest
cas, el Mestre determinarà si aquest jugador es
correspon amb la fitxa que ell té i, si és així, donarà
la victòria a l’adversari que hagi formulat l’última
pregunta. Però si la identificació no ha sigut
correcta, llavors cap dels dos rivals guanya.
11. Un cop acabada la partida, el guanyador suma 1
punt i es manté en el seu lloc i el que ha fet de
Mestre passarà a ser-ne el nou competidor. El
perdedor no suma cap punt i se’n torna al tauler de
joc. L’alumne identificat assumirà el rol de Mestre. I
així successivament.
12. En cas que cap dels dos contrincants guanyés,
serien el Mestre i l’alumne identificat els que
competirien entre ells, per la qual cosa el professor
o la professora triaria un nou Mestre a l’atzar amb
les fitxes, tal com havia fet al principi.
13. Per guanyar dinamisme en el joc, es pot fer que hi
hagi un temps límit (10 o 15 segons) per formular
cada pregunta i, si no es fa en aquest temps,
penalitzar amb un torn el jugador que no hagi estat
capaç de dir-ne cap.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
Avaluació

la fluïdesa en les interaccions orals. Per l’altre, també la
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capacitat de cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua
competència comunicativa en relació als continguts plantejats
(formulació correcta de les expressions gramaticals necessaris,
concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació continuada en què es vagin
registrant els progressos i les mancances de cada alumne per
ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor, d’una banda, observarà com es desenvolupa el
joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui reflexionar en
relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra, tindrà un
paper de facilitador a l’hora de gestionar les fitxes del joc. Per
tant, tindrà un rol dinamitzador al principi, una funció
Rol del professorat

diagnòstica durant la partida (però sense comunicar encara els
errors) i, al final, serà didàctic per fer la recapitulació de tots els
continguts posats en pràctica i aportar solucions i reflexions als
errors detectats abans. No cal dir que, en els moments en què
intervé el professorat, ha de desenvolupar un paper modèlic,
digne de ser imitat per l’alumnat.
La idea era fer aquest joc en la segona o tercera sessió un cop
el grup d’alumnes fos estable. En la primera sessió se’ls va
donar les fitxes perquè les emplenessin a casa amb la foto i les
portessin la setmana següent. Però molts se’n van oblidar i va

Valoració de
l’experimentació

vindre alumnat nou, amb la qual cosa vam intentar deixar-ho
per a la següent sessió. Però com que tampoc van portar les
fitxes i no hi havia un compromís d’assistència ferm per part de
l’alumnat, vam resoldre deixar de banda aquest joc perquè no
tenia sentit fer-lo pràcticament a l’equador de les sessions de
conversa.
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SESSIÓ 3 – “LA FAMÍLIA”

DATA: 2/05/2013

ACTIVITAT 1: LA GRAN FAMÍLIA
(Joc extret de Monegal 2003: 72)
Objectius
comunicatius
(És un joc que pot
ser destinat a
treballar aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Identificar algú pel seu parentiu amb una altra persona.
-Demanar i donar informació sobre la situació familiar:
components de la família, graus de relació amb cada un d’ells,
nom, edat, etc.
Textuals

 Descriptiu
 Articles personals
 Interrogatius: com, qui, quin, quins, quina,
quines, què, on
 Present d’indicatiu: ser, tenir, portar, semblar
 Pronoms febles: em, et, li, es, ens, us, el, la,

Gramaticals

els, les
 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, nosaltres,
vosaltres, ells, elles
 Possessius
 Demostratius
 Adverbis locatius: aquí, allà

Continguts

 Noms de parentiu familiar
 Numerals: fins al 100
Lèxics

 Ordinals: primer fins a dissetè
 Lèxic relacionat amb la vestimenta
 Substantius i adjectius de descripció física de
persones
 Els sons [], [], []
 Terminació –nys: []

Fonètics

 [] i []
 Pronunciació del demostratiu aquest

Interacció

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer el joc
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més divertit, però no hi ha un màxim de participants. Cadascú
hi

juga

individualment,

però

ha

de

relacionar-se

necessàriament amb els altres per poder completar el seu
arbre genealògic. La disposició del grup és, en cercle, al
voltant d’una taula.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb la “família”: 15
minuts.

Temporització

B) Explicació del joc: 10-15 minuts
C) Realització del joc: 1 hora
-1 fotocòpia per a cada alumne de l’arbre genealògic. (Monegal
2003: 189)
-1 fotocòpia per a cada alumne del joc de fotografies,
retallades, que representen els integrants de la família Fortuny.
Recursos i
materials

(Monegal 2003: 182)
-1 fotocòpia per a tot el grup de les targetes informatives de
cada personatge. (Monegal 2003: 183-188)
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.2.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb la família i/o la
descripció física de persones. Al centre de la pissarra s’escriu
en majúscules “LA FAMÍLIA” i al voltant d’aquest títol genèric el
professor va escrivint els conceptes que, en veu alta, va dient
l’alumnat durant 15 minuts.
2. A continuació, fet aquest primer escalfament, es reparteix a

Procediment

cada alumne un arbre genealògic i un conjunt de personatges.
3. Llavors se’ls explica que els Fortuny són una família de 17
membres i que l’objectiu del joc és que ells en reconstrueixin
l’arbre genealògic, ajudant-se mútuament amb les targetes
informatives.
4. Es reparteix entre tot l’alumnat el joc de 17 targetes
informatives, de forma que, a cadascú, li’n toquin d’una a tres o
quatre.
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5. Individualment, cadascú identifica els personatges dels
quals disposa de la targeta informativa corresponent i els situa,
si pot, en la posició de l’arbre que li pertoqui. També és
recomanable que l’alumnat tingui un temps per fixar-se bé en
cada fotografia i que hi hagi espai suficient perquè les pugui
estendre totes davant seu.
6. A partir d’aquí, vam introduir una petita variació al joc. En
lloc que cada alumne llegís, per torns, les targetes informatives
en veu alta i, tal com ja preveu en una segona ronda l’autora
mateixa, la nostra idea va ser que, per torns, s’anessin
preguntant els uns als altres per descobrir la identitat i la
relació de cada familiar Fortuny. Amb una condició que també
vam posar nosaltres: les preguntes només podien tindre com a
resposta “sí” o “no”.
7. Finalment, quan tothom té situades totes les fotografies dins
de l’arbre genealògic, es comparen amb l’arbre-solució del joc
que facilita l’autora (Monegal 2003: 190).
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa el joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui

Rol del professorat

reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el material
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del joc. Per tant, tindrà un rol dinamitzador al principi, una
funció diagnòstica durant la partida (però sense comunicar
encara els errors) i, al final, serà didàctic per fer la recapitulació
de tots els continguts posats en pràctica i aportar solucions i
reflexions als errors detectats abans. No cal dir que, en els
moments en què intervé el professorat, ha de desenvolupar un
paper modèlic, digne de ser imitat per l’alumnat.
La posada en pràctica del joc va posar en evidència els
diversos nivells d’aprenentatge i de competència de l’alumnat.
Això va fer que els que tenien un domini més elevat de la
llengua participessin més que els altres, tot i que per completar
l’arbre genealògic era imprescindible la participació de tothom.
Tanmateix, però, es va crear un clima de cooperació en el
grup, ja que els més avançats ajudaven els que no ho estaven
Valoració de
l’experimentació

tant a sortir-se’n en la situació comunicativa, ja fos resolent
dubtes sobre paraules de les quals no se’n sabia el significat,
ja fos fent la traducció directa al castellà.
Nosaltres també vam haver d’intervenir-hi força per acabar de
resoldre qüestions sobre el joc o bé dubtes lingüístics i
gramaticals que sorgien enmig de la partida. Tot el nou lèxic
que apareixia o que l’alumnat tenia necessitat de conèixer era
anotat a la pissarra.
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SESSIÓ 4 – “ÉS FESTA MAJOR”

DATA: 9/05/2013

ACTIVITAT 1: QUÈ FARÀS AQUEST CAP DE SETMANA?

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Intercanviar informació sobre un fet concret.
-Expressar gustos i preferències sobre la programació de la
Festa Major de la ciutat.
-Desenvolupar

una conversa

a l’entorn

de les festes

tradicionals dels llocs d’origen de l’alumnat i comparar-ne les
semblances i les diferències amb la de Lleida.
 Narratiu
Textuals

 Descriptiu
 Expressiu
 Interrogatius: què, com, qui, quin, quins,
quina, quines, quan, on
 Present i futur d’indicatiu: ser, anar, veure,
agradar, preferir, fer, voler, poder

Gramaticals

 Pronoms febles: em, et, es, li, el, els, la, les
 Pronoms forts: (a) mi
 Fórmules comparatives
 Adverbis i locucions temporals: avui, demà,
demà passat, des de... fins a..., després, al

Continguts

matí, a la tarda, etc.
 Noms de carrers i llocs de la ciutat
 Lèxic relacionat amb els actes de la Festa
Major de Lleida (el seguici, els concerts, la
batalla de les flors, etc.).
Lèxics

 Substantius i adjectius relacionats amb el
lleure, la festa, les tradicions, la cultura
popular, etc.
 Lèxic relacionat amb festes tradicionals del
món.

Fonètics

 Els sons  i 
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 finals
 Diferenciació entre 
 Terminacions –lls i –(vocal)rs: i (v)
Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer la
dinàmica més amena, però no hi ha un màxim de participants.
Interacció

Es tracta d’una conversa en la qual tothom ha de participar. La
disposició del grup és, en cercle, al voltant d’una taula.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb la “Festa
Major”: 15 minuts.

Temporització

B) Activitat d’escalfament de la temàtica 2: 10 minuts
C) Explicació de la dinàmica: 5-10 minuts
D) Realització de la dinàmica: 1 hora
-1 fotocòpia per a cada alumne del text «Les festes populars».
(Rosell & Homs 2010: 114-115)
-1 fotocòpia en color i gran o bé projecció del conjunt
d’il·lustracions que acompanyen el text (Rosell & Homs 2010:

Recursos i
materials

114-115).
-Programes de la Festa Major de Lleida (almenys 1 per parella)
-Llibre: Fernández, Òscar & Massot, Genaro (2013): El seguici
de la Festa Major de Lleida. Lleida: Pagès Editors.
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.3.)
És molt important, perquè la dinàmica surti ve, demanar a
l’alumnat en la sessió anterior que cadascú s’encarregui de
portar un programa de la Festa Major, de mirar-se’l a casa i
pensar en quins actes o activitats assistiria.

Procediment

1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb les festes tradicionals
i populars, si pot ser concretant-ho en una festa major. Al
centre de la pissarra s’escriu en majúscules “LA FESTA
MAJOR” i al voltant d’aquest títol genèric el professor va
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escrivint els conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat
durant 15 minuts.
2. A continuació, fet aquest primer escalfament, es reparteix a
cada alumne una còpia del text «Les festes populars» a la
vegada que es projecta el conjunt d’il·lustracions que
l’acompanyen o bé es disposa al centre de la taula la fotocòpia
en gran.
3. Es llegeix el text en veu alta entre tothom. La idea és que
l’alumnat relacioni els conceptes que hi apareixen subratllats
en negreta amb les diverses il·lustracions i, a continuació, miri
a la pissarra quines s’han dit i quines no per afegir-les.
4. Tot seguit, es fa la pregunta que, per torns, haurà d’anar
contestant l’alumnat: «Què faràs aquest cap de setmana, tu?».
5. Després de cada exposició individual, es pot deixar un
temps perquè l’alumnat interactuï i es faci preguntes per veure
si sorgeix una conversa fluïda i més o menys espontània.
Perquè això passi, serà vital que el professor n’estimuli l’inici.
Es pot aprofitar cada torn, per exemple, per anar explicant com
funciona o quins són els elements de la cultura popular de la
ciutat (per exemple, parlar del seguici aprofitant el recurs
bibliogràfic esmentat). Per altra banda, també es preguntarà
per les preferències del grup, com ara, si prefereixen anar als
concerts o a les firetes. Sigui com sigui, és important poder
parlar de tot això per donar la màxima informació a l’alumnat
sobre la Festa Major de Lleida.
6. La Festa Major de la ciutat, però, ha de ser l’excusa o el
tema comú per acabar parlant de les festes o celebracions
tradicionals dels llocs d’origen de l’alumnat. Si surt de manera
espontània d’algun alumne per comparació molt millor, però, si
no, s’optarà pel mateix sistema d’abans: una roda per torns
individuals que doni peu, després de cada exposició, a la
interacció comunicativa entre l’alumnat.

Avaluació

A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
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la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa l’activitat i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
tindrà un paper de facilitador a l’hora de procurar tots els
recursos materials necessaris (seria important disposar d’un
grapat de programes de la Festa Major per si algú no en porta).
Per tant, tindrà un rol dinamitzador al principi i durant la
Rol del professorat

conversa, a més a més d’una funció diagnòstica (però sense
comunicar encara els errors), i, al final, serà didàctic per fer la
recapitulació de tots els continguts posats en pràctica i aportar
solucions i reflexions als errors detectats abans. No cal dir que,
en els moments en què intervé el professorat, ha de
desenvolupar un paper modèlic, digne de ser imitat per
l’alumnat.
Va costar que es produís la interacció real entre l’alumnat, però
al final n’hi va haver uns minuts. A més a més, no tothom
s’havia preparat la sessió, amb la qual cosa el ritme va ser molt
més lent del previst perquè havien d’improvisar en directe. Això

Valoració de
l’experimentació

va fer que, en alguns moments i amb la idea de donar-los
temps per pensar i mirar-se el programa (la majoria tampoc el
portava), nosaltres parléssim massa o més del que volíem a
l’hora de planificar l’activitat.
Creiem que l’alumnat més avançat o més implicat sí que va
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assolir els objectius de la sessió, però els de menys nivell o
que no tenien tanta implicació no gaire. Sí que va servir, en
canvi, per explicar els elements més característics de la Festa
Major i que l’alumnat preguntés llavors a partir del que
nosaltres dèiem.
Ara bé, la part més positiva de la sessió va ser l’intercanvi
intercultural que hi va haver. En aquest sentit, en el moment
que cadascú va parlar de les festes tradicionals del seu lloc
d’origen, l’ambient de l’aula ja va ser més distès perquè és una
cosa que coneixen de primera mà i la podien explicar bé, tot i
les mancances de competència oral que poguessin tindre.
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SESSIÓ 5 – “LLAR, DOLÇA LLAR”

DATA: 16/05/2013

ACTIVITAT 1: DIGUES-ME ON VIUS I ET DIRÉ COM ETS
(Basada en Monegal, 2003: 80)

-Donar informació sobre el seu lloc de residència.
Objectius
comunicatius
(És un joc que pot
ser destinat a
treballar aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Descriure un habitatge segons el nombre d’habitacions, les
seues dimensions, la distribució de l’espai interior, la seua
utilitat, la decoració.
-Demanar

informació

sobre

altres

habitatges

(tipus

i

característiques).
-Descriure maneres de viure.
-Detallar les condicions que ha de tindre un habitatge.
Textuals

 Descriptiu
 Expressiu
 Interrogatius: com, qui, quin, quina, quines,
on, per què
 Present

d’indicatiu:

ser,

tindre,

haver-hi,

poder, servir, fer, llogar, comprar, semblar,
creure...
 Perífrasi haver de + infinitiu (ser, tindre, haver,
servir...)
 Condicional i futur: ser, tenir, haver-hi, poder,
Continguts
Gramaticals

servir, fer, llogar, comprar...
 Pronoms febles: em, et, es, li, ens, us, el, els,
la, les
 Pronoms forts: nosaltres, vosaltres, ells, elles
 Demostratius
 Expressions locatives: aquí, allà, al fons (de),
al costat (de), a la dreta, a l’esquerra...
 Fórmules

per

expressar

l’opinió

i/o

comparatives: adverbis o locucions adverbials
quantificadors (molt, per molt que, gens, més
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(que), menys (que), tan.../ com, etc.)
 Noms

de

tipus

d’habitatges

i

de

les

mobiliari,

els

habitacions de la casa.
 Lèxic

Lèxics

relacionat

amb

el

electrodomèstics i la decoració.
 Adjectius per descriure llocs i objectes.
 Ensordiments finals: 
Fonètics

 

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer el joc
més divertit, però no hi ha un màxim de participants. S’hi juga
Interacció

per parelles, però la interacció en el gran grup és necessària
en la segona part. La disposició del grup és en cercle al voltant
d’una taula.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb la “Casa”: 15
minuts.

Temporització

B) Explicació del joc: 10-15 minuts
C) Realització del joc: 1 hora
-1 plànol mut d’habitatge per a cada parella (Monegal 2003:
216-218).
Recursos i
materials

-1 fotocòpia per al centre de la taula amb exemple de mobiliari
dibuixat (Monegal 2003: 220).
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.4.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb l’atenció mèdica. Al
centre de la pissarra s’escriu en majúscules “LA CASA” i al
voltant d’aquest títol genèric el professor va escrivint els

Procediment

conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat durant 15
minuts.
2. A continuació, fet aquest primer escalfament, s’agrupa
l’alumnat de dos en dos intentant que els més avançats
s’aparellin amb els que no tenen encara tanta fluïdesa i/o
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competència oral en català.
3. Se’ls explica que cada parella representa un gabinet de
dissenyadors d’interiors. El primer que han de fer és pensar
quin és el perfil del seu client i llavors dissenyar-li l’interior de la
casa (distribució d’habitacions i mobiliari) entre els dos en uns
20 minuts. A més a més, se’ls anuncia que després l’hauran de
descriure a la resta del grup. La condició és que han de parlar
els dos.
4. Es reparteixen a l’atzar els plànols muts de diferents
habitatges (un a cada parella).
5. Passats els 20 minuts, cada parella descriurà a les altres
quin era el perfil dels seus clients i com han distribuït, en
conseqüència, les habitacions de la casa i quin mobiliari han
necessitat.
6. Després del torn de cada parella, es deixarà un temps
perquè l’alumnat pugui formular qüestions sobre la distribució o
els mobles que hagi decidit la parella descriptora.
7. Finalment, quan totes les parelles hagin descrit els seus
plànols, es demanarà a l’alumnat que comparin les cases que
han imaginat amb l’habitatge on resideixen.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.

Rol del professorat

El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
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desenvolupa el joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el material
del joc. Per tant, tindrà un rol dinamitzador al principi, una
funció diagnòstica durant la partida (però sense comunicar
encara els errors) i, al final, serà didàctic per fer la recapitulació
de tots els continguts posats en pràctica i aportar solucions i
reflexions als errors detectats abans. No cal dir que, en els
moments en què intervé el professorat, ha de desenvolupar un
paper modèlic, digne de ser imitat per l’alumnat.
Tenint en compte que en la sessió 3 l’alumnat amb menys
competència es va mostrar menys partícip del joc, vam decidir
que seria millor primer fer un agrupament per parelles perquè
treballessin els continguts en petit grup abans d’exposar-se
davant del grup classe. A més a més, per afavorir l’ambient
cooperatiu que es va generar, vam fer els agrupaments de tal
manera que els més avançats poguessin ajudar prèviament els
que acabaven de començar el curs de Bàsic 1.
En aquesta ocasió, la posada en pràctica del joc va sortir millor
en el sentit que tothom va participar més i en igualtat de
condicions. Això vol dir que l’agrupament per parelles va
Valoració de
l’experimentació

funcionar i que el treball fet prèviament va ajudar que l’alumnat
novell assimilés molt millor els continguts de la sessió. Se’n
van assolir els objectius plantejats.
La nostra intervenció aquest cop va ser més discreta, ja que el
treball previ per parelles ens va permetre supervisar i ajudar la
feina de l’alumnat abans que fos exposat davant de tothom.
Per tant, vam poder resoldre moltes qüestions i dubtes
lingüístics o gramaticals abans de ser utilitzats per l’alumnat, la
qual cosa va fer que l’exposició final davant del grup fos molt
més fluïda perquè era un discurs en gran part preparat i
assajat. A més a més, tot el nou lèxic que apareixia o que
l’alumnat tenia necessitat de conèixer era anotat a la pissarra.
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SESSIÓ 6 – “DOCTOR, ÉS GREU?”

DATA: 23/05/2013

ACTIVITAT 1: EM FA MAL EL DIT PETIT DEL PEU
(Extreta de Monegal, 2003: 111)

Objectius
comunicatius
(És un joc que pot
ser destinat a
treballar aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Demanar i donar informació sobre què cal fer en cas d’una
emergència, a quin servei s’ha d’acudir i com s’ha de fer.
-Descriure un mal i/o una malaltia i els símptomes associats.

 Descriptiu
Textuals

 Narratiu
 Expressiu
 Interrogatius: com, qui, quin, quins, quina,
quines, quan, on
 Present d’indicatiu, perfet i passat perifràstic
de verbs i perífrasis relacionats amb mals i
malalties: estar, fer-se mal (a), tenir (mal de),

Gramaticals

cremar-se, tallar-se, trencar-se, inflamar-se,
prendre, posar, etc.
 Pronoms febles: em, et, es, li, us, els, el, la

Continguts

 Pronoms forts: jo, tu, ell, ella, vosaltres, ells,
elles, mi
 Fórmules de cortesia en l’àmbit mèdic
 Parts del cos
 Substantius i adjectius per indicar símptomes,
Lèxics

mals i malalties
 Adjectius d’estat d’ànim
 Instruments mèdics bàsics
 Llocs d’atenció mèdica

Fonètics
Interacció

 Els sons [d] i [t]
 -r i -lt finals.

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer el joc
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més divertit, però no hi ha un màxim de participants. S’hi juga
en gran grup, però cada alumne ha d’interpretar un paper
determinat. La disposició del grup és en cadires que simulen
una sala d’espera d’un servei d’urgències mèdiques.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb “Em fa mal...”,
és a dir, l’atenció sanitària: 15 minuts.

Temporització

B) Explicació del joc: 10-15 minuts
C) Realització del joc: 1 hora
-Targetes de joc amb situacions d’urgència mèdica (Monegal
Recursos i
materials

2003: 259).
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.5.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb l’atenció mèdica. Al
centre de la pissarra s’escriu en majúscules “EM FA MAL...” i al
voltant d’aquest títol genèric el professor va escrivint els
conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat durant 15
minuts.
2. A continuació, fet aquest primer escalfament, es disposen
les cadires a l’aula simulant una sala d’espera d’un hospital o
d’un CAP.
3. Se’ls explica que el servei d’urgències està col·lapsat i que

Procediment

tan sols hi ha un metge, el qual només té 10 minuts per
atendre un únic pacient. El que sí que hi ha a l’hospital,
tanmateix, és un comitè de “benvinguda”, format per estudiants
de 1r curs de medicina, que són els que determinaran quin de
tots els casos és el més greu.
4. Un cop explicada la situació inicial, el professor demanarà
dos o tres voluntaris, en funció del nombre d’alumnat que hi
hagi, que

vulguin

interpretar

el

paper

de comitè de

“benvinguda”. A la resta els oferirà un ventall de targetes, amb
la part escrita mirant cap avall, perquè n’escullin una, que serà
la que determinarà el rol que ha d’adoptar cadascú (cada
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situació representa un contratemps de salut en clau d’humor).
5. Llavors es deixa un temps breu perquè cadascú es prepari
tan bé com pugui l’explicació de la seua situació i per quin
motiu és prioritari que el metge l’atengui a ell o ella.
Mentrestant, els integrants del comitè de “benvinguda” també
prepararan el qüestionari oral que faran als pacients.
6. Passat aquest temps breu de preparació, tothom ocuparà el
seu lloc (els pacients a les cadires de la sala d’espera i el
comitè de “benvinguda” a fora, perquè entrarà per la porta com
si sortís de la consulta del metge). En aquest moment, cada
pacient se sotmetrà a l’interrogatori del comitè: què els fa mal?,
com els ha passat?, quins símptomes tenen?, què han fet quan
els ha passat?, qui han avisat?, etc. És a dir, totes les
preguntes que creguin necessàries.
7. Quan hagin interrogat tots els pacients, es retiraran a
deliberar quin creuen que és el que necessita l’atenció urgent
del metge.
8. Finalment, anunciaran en veu alta la seua decisió.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals i la participació de tot
l’alumnat al llarg de l’activitat. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es

Rol del professorat

desenvolupa el joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
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tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el material
del joc i resoldre les qüestions i els dubtes que, de forma
individual o col·lectiva, pugui plantejar l’alumnat. Per tant,
tindrà un rol dinamitzador al principi, una funció diagnòstica
durant la partida (però sense comunicar encara els errors) i, al
final, serà didàctic per fer la recapitulació de tots els continguts
posats en pràctica i aportar solucions i reflexions als errors
detectats abans. No cal dir que, en els moments en què intervé
el professorat, ha de desenvolupar un paper modèlic, digne de
ser imitat per l’alumnat.
Per manca d’assistència d’alumnat, no es va poder portar a
terme aquest joc, ja que només hi havia 4 alumnes presents.
La veritat és que no ens esperàvem trobar-nos amb tan poc
alumnat i no havíem previst cap alternativa en aquest cas. La
primera decisió va ser ajornar a la setmana següent aquesta
activitat. Després vam preguntar a les alumnes presents si
volien reforçar alguna temàtica en particular o tenien alguna
preferència per tractar aquell dia que ja haguessin fet al curs.
Finalment, atès que no ens van demanar res explícitament,
vam aprofitar l’hora i mitja per fer cohesió de grup i conèixernos millor els uns als altres. Vam estar parlant dels estudis i/o
Valoració de
l’experimentació

la professió de cadascú, del seu país d’origen, els motius pels
quals havien vingut a viure a Lleida, etc.
Tot i que no era el que estava planificat de fer, creiem que va
ser una sessió enriquidora per tots plegats en la qual la llengua
catalana va ser la llengua vehicular d’una conversa més o
menys natural, en el sentit que no era una dinàmica preparada,
entre l’alumnat i nosaltres mateixos. A banda d’això, que
pensem que té un valor important, també vam poder fer entre
tots

plegats relacions interculturals a l’hora de veure

semblances i diferències entre Catalunya o els Països
Catalans i els llocs d’origen de l’alumnat. Un dels temes de la
conversa que potser els va semblar més interessant, ja que hi
vam dedicar força estona, va ser el de les llengües tant des del
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punt de vista de la llengua o llengües maternes de cadascú
com des del punt de vista més sociolingüístic del tractament de
llengües minoritàries o minoritzades en diversos països dels
quals en teníem, algú o altre, coneixement.

Data de realització real: 30/05/2013
Vam repetir l’esquema de la sessió anterior perquè havia
funcionat molt bé. És a dir, abans d’entrar en acció, vam deixar
un temps prudent de preparació, tant per l’alumnat que havia
d’interpretar pacients com pels que havien de fer de comitè de
“benvinguda”. Així, de nou vam poder supervisar i ajudar
l’alumnat abans que s’exposés davant de tothom, de manera
que vam poder resoldre qüestions i dubtes lingüístics o
gramaticals.
Això va ajudar que el joc fos més dinàmic i divertit. Tanmateix,
com que hi va haver poca assistència d’alumnat, les
interaccions orals que havíem previst es van reduir força. A
més a més, cal destacar que, de l’alumnat assistent, n’hi va
haver que es van mostrar poc receptius a l’hora de fer aquest
joc, sobretot per timidesa o inseguretat a l’hora d’expressar-se
en català i també perquè demanava una dosi alta d’imaginació
que no tothom hi va posar.
En aquests casos, sí que vam haver d’intervenir més del que
volíem durant el desenvolupament del joc per tal de reconduir
els silencis incòmodes que es generaven. Tot plegat, va fer
que el joc no fos tan fluït i amè com ens hagués agradat, però
sí que pensem que aquells alumnes que es van mostrar més
motivats van assolir els objectius plantejats per a la sessió. La
resta, evidentment, no.
I, per altra banda, tot el nou lèxic que apareixia o que l’alumnat
tenia necessitat de conèixer era anotat a la pissarra en
qualsevol moment (vg. Fotografia 1 a «Annex II», 2.).
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SESSIÓ 7 – “EN QUÈ EL PUC AJUDAR?”

DATA: 30/05/2013

ACTIVITAT 1: SORTIM A COMPRAR!

-Tindre una experiència real d’interacció en català en una de
Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

les accions quotidianes de la vida.
-Descobrir el comerç local i de proximitat que hi ha a l’eix
comercial de la ciutat.
-Desenvolupar una conversa bàsica en un comerç a l’hora de
demanar informació, el preu, el cost total, etc., dels productes
i/o de la compra en global.

Textuals

 Descriptiu
 Instructiu
 Interrogatius: com, qui, quin, quins, quina,
quines, què, on, quant, quants, quanta,
quantes
 Present d’indicatiu: voler, vendre, costar,
valdre,

pagar,

posar,

comprar,

preferir,

agradar, estimar-se més
Gramaticals

 Numerals: de l’1 al 1.000, mig, dotzena...
 Quantificadors: més, menys, molt, molts,

Continguts

molta, moltes, cap, gens...
 Fórmules o convencions de cortesia que
s’utilitzen

a

l’hora

de

comprar

en

un

establiment.
 Adjectius: gènere i nombre
 Noms de productes (aliments, roba, etc.) i
establiments comercials diversos.
Lèxics

 Substantius i adjectius de descripció física
d’objectes.
 Lèxic relacionat amb les unitats de mesura o
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envasos amb els quals es distribueixen els
productes en un comerç: paquet, quilo, grams,
litre, bric, talla...
Es tindrà una atenció especial a la producció
dels sons de les sessions anteriors:
 [] i []
 [] i []
 [] i terminació –nys: []
 Pronunciació del demostratiu aquest
 Els sons  i 
Fonètics

 finals
 Diferenciació entre 
 Terminacions –lls i –(vocal)rs:  i (v)
 Ensordiments finals: 
 
 Els sons [d] i [t]
 -r i -lt finals

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones perquè
l’experiència sigui més rica i un màxim d’unes 20 persones. La
Interacció

primera part de l’activitat es desenvolupa a l’aula i la segona en
un o en diversos comerços locals de l’eix comercial de Lleida.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb “Botiga”: 15
minuts.

Temporització

B) Explicació de l’activitat: 10 minuts
C) Realització de l’activitat: 1 hora i 10 minuts
a. Primera part (a l’aula): 15 minuts
b. Segona part (al carrer): 55 minuts

Recursos i
materials
Procediment

-Pactar prèviament la visita amb el comerç o comerços de l’eix
comercial on es vulgui anar.
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
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d’idees sobre conceptes relacionats amb el comerç que durarà
15 minuts. Al centre de la pissarra s’escriu en majúscules
“Botiga”. Al voltant d’aquest títol genèric, s’hi aniran fent
cercles semàntics en funció de cada establiment que digui
l’alumnat.
2. Un cop feta la pluja d’idees, agrupat en parelles o trios,
l’alumnat haurà de preparar una petita representació d’una
escena de compra. Si pot ser, s’intentarà representar tots els
establiments esmentats.
3. Se’ls deixarà uns 5-7 minuts per preparar la representació i
a continuació cada grup la interpretarà.
4. Quan s’hagin representat tots els establiments o bé tots els
grups hagin actuat, el professor farà els suggeriments
necessaris perquè l’alumnat tingui en compte els aspectes
d’expressió que ha de tindre en compte.
5. A continuació, es visitarà almenys un establiment de comerç
local de l’eix comercial de la ciutat perquè l’alumnat afronti una
experiència de situació comunicativa real en català. També
se’n pot visitar més d’un per enriquir aquesta experiència.
Possibles comerços serien: forn de pa, farmàcia, verduleria o
fruiteria, botiga de roba, copisteria, etc.
6. En cada comerç que es visiti la idea es que s’hi faci una
compra simulada i és molt important la implicació de
l’establiment en la interacció amb l’alumnat.
7. Finalment, es retornarà al centre per valorar l’experiència i
acomiadar la sessió amb les últimes indicacions que calguin.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
Avaluació

cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
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lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que, dins del plantejament de l’avaluació

informal

continuada de les altres sessions, aquesta ja serveixi com a
avaluació de síntesi pel fet que l’alumnat experimentarà i es
posarà a prova en una situació comunicativa real.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa l’activitat i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar els
problemes o conflictes que puguin sorgir en la situació
comunicativa
Rol del professorat

real

al

comerç.

Per

tant,

tindrà

un rol

dinamitzador al principi, una funció diagnòstica durant la
partida (però sense comunicar encara els errors) i, al final, serà
didàctic per fer la recapitulació de tots els continguts posats en
pràctica i aportar solucions i reflexions als errors detectats
abans. No cal dir que, en els moments en què intervé el
professorat, ha de desenvolupar un paper modèlic, digne de
ser imitat per l’alumnat.
No es va dur a terme, finalment, perquè el compromís
d’assistència de l’alumnat era molt irregular. Com que
l’assistència no estava mai assegurada i una activitat
d’aquestes característiques demana aquest compromís perquè

Valoració de
l’experimentació

hi ha terceres persones implicades, no es va fer.
Per altra banda, com que la sessió anterior no es va poder fer
tampoc per manca d’assistència, vam traslladar-la a aquest dia
per substituir aquesta que havíem planificat en primera
instància.
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SESSIÓ 8 – “MMMMMMMMMM!”

DATA: 6/06/2013

ACTIVITAT 1: UN MÓN DE XEFS

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Explicar com es fa un plat de menjar.
-Expressar els sentiments que provoca cada tipus de menjar o
d’aliments.
-Estructurar una recepta de cuina.
 Instructiu
Textuals

 Descriptiu
 Expressiu
 Imperatiu i futur
 Perífrasis d’obligació: haver de + infinitiu
 Fórmules impersonals: pronom es + verb

Gramaticals
Continguts

 Adverbis i locucions quantificadors i temporals
 Connectors per marcar ordre i temps de la
seqüenciació
 Numerals i ordinals
 Estris de cuina

Lèxics

 Noms d’ingredients, d’aliments, begudes, etc.
 Els sons [] i []

Fonètics

 [r] i []

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer el joc
més divertit, però no hi ha un màxim de participants. S’hi juga
Interacció

per parelles, però la interacció en el gran grup és necessària
en la segona part. La disposició del grup és en cercle al voltant
d’una taula.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb el “Menjar”: 15

Temporització

minuts.
B) Explicació de la dinàmica: 10-15 minuts
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C) Realització de la dinàmica: 1 hora
-Cadascú porta escrita de casa una recepta típica del lloc
d’origen (país, regió o població). Això s’ha de dir el dia abans.
Recursos i
materials

-Un quart de foli o DIN-A-4 en blanc per a cada alumne.
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.6.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb l’alimentació. Al
centre de la pissarra s’escriu en majúscules “EL MENJAR” i al
voltant d’aquest títol genèric el professor va escrivint els
conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat durant 15
minuts.
2. A continuació, el professor recull totes les receptes que han
portat els alumnes i les barreja. Llavors les torna a repartir
entre l’alumnat, sense que a ningú li toqui la seua.
3. Per torns, cada alumne va llegint la recepta que té a les
mans. La resta han d’escoltar amb atenció i després intentar
d’endevinar qui l’ha escrit.
4. Després de cada lectura, cadascú assignarà una puntuació
de l’1 al 5 a la recepta llegida per veure quina és la que ha

Procediment

agradat més i quina menys.
5. Per tancar la roda de receptes, el professor en llegirà una
d’algun plat típic de les terres de Lleida i en remarcarà
l’estructura bàsica. Llavors es compararà amb les que han
escrit els alumnes per veure si tenen aquesta estructura o no.
O bé també se’n podria projectar una d’algun programa de
cuina

de

TV3

(per

exemple:

http://www.tv3.cat/cuines/recepta/cassola-de-tros/3915),

que

és la que faré servir com a model textual.
6. A partir d’aquí se’ls preguntarà per quin motiu els agrada la
recepta que ha quedat en primer lloc i per quin motiu no la que
ha obtingut menys punts.
6. Llavors serà el moment d’obrir la conversa i de dinamitzar-la
per parlar del menjar. Possibles temes a posar damunt la taula:
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-Aliments i begudes preferits i no preferits.
-Hàbits alimentaris de cadascú o bé del lloc d’origen.
-Quin plat o què els agrada més de la cuina catalana.
-Horaris de les menjades i com s’han adaptat als
catalans, si són diferents.
-Begudes típiques de cada lloc.
7. Finalment, com en cada sessió, el professor farà una
recapitulació de la dinàmica per ajudar a corregir errades
comunes, dubtes generals, etc.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa la dinàmica i anotarà aspectes sobre els quals
calgui reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De
l’altra, tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el
material del joc. Per tant, tindrà un rol dinamitzador al principi,
una funció diagnòstica durant el desenvolupament de l’activitat

Rol del professorat

(però sense comunicar encara els errors) i, al final, serà
didàctic per fer la recapitulació de tots els continguts posats en
pràctica i aportar solucions i reflexions als errors detectats
abans. No cal dir que, en els moments en què intervé el
professorat, ha de desenvolupar un paper modèlic, digne de
ser imitat per l’alumnat.
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Vam haver de reorientar la dinàmica perquè, tal com estava
previst que es desenvolupés, hagués sigut impossible. A més a
més de la incorporació d’algun alumne nou, molts no van
portar la recepta escrita de casa.
Davant d’aquesta situació, vam optar perquè llegissin en veu
alta primer les receptes els alumnes que les portaven
preparades. Mentrestant, vam demanar a l’alumnat que no
n’havia portat cap que se’n pensés alguna per explicar-la
davant la resta. Tampoc no vam posar en pràctica el sistema
de votacions perquè la gràcia era fer-ho amb les receptes
llegides per persones que no en fossin l’autor o autora.
A més a més, entre l’alumnat es generaven petites converses
espontànies al voltant de cada recepta i nosaltres deixàvem fer
i simplement observàvem amb atenció la fluïdesa de cadascú,
els errors, etc., per a la recapitulació final.
Valoració de
l’experimentació

La segona part de l’activitat, la conversa dirigida, com que ja
havia sorgit espontàniament, l’únic que vam fer va ser
incorporar-nos-hi en determinats moments per fer petits apunts
o preguntes sobre els temes que havíem pensat si és que hi
tenien cabuda. No vam voler forçar cap conversa artificial
perquè ja en funcionava una de natural. Un d’aquests temes,
per exemple, va ser la dificultat de trobar aquí certs aliments o
ingredients a l’hora d’elaborar alguns dels plats dels seus
països, la qual cosa complica l’elaboració de molts plats
tradicionals i comporta fer servir la imaginació o bé intentar
trobar productes d’aquí que s’assemblin als originals.
Considerem assolits els objectius, però va mancar implicació
per part de l’alumnat a l’hora de portar la feina feta de casa.
Per altra banda, també s’ha de dir que va ser una sessió molt
enriquidora en tots els sentits, però sobretot perquè l’alumnat
va aprendre com es deien i s’escrivien en català molts aliments
autòctons dels seus països d’origen.
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SESSIÓ 9 – “I SI EM PERDO?”

DATA: 13/06/2013

ACTIVITAT 1: PERDONI, PER ANAR A...?

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Donar i rebre informació per moure’s per una població.
-Indicar una ruta concreta a una altra persona.

 Instructiu
Textuals

 Descriptiu
 Expressiu
 Interrogatius: com, quin, quina, (cap/per) on
 Present d’indicatiu: voler, anar, poder, arribar,
haver-hi...
 Imperatiu de verbs de moviment: anar, girar,

Gramaticals

agafar, trencar, seguir, pujar, baixar...
 Perífrasis d’obligació: haver de + infinitiu,
caldre + infinitiu.
 Expressions locatives: (per) aquí/allà, a la

Continguts

dreta, a l’esquerra, cap a, aquí, fins a...
 Pronom relatiu on + present d’indicatiu
 Noms de tipus de vies (carrer, rambla, etc.)
 Noms propis de carrers de Lleida
Lèxics

 Lèxic relacionat amb els mitjans de transport
 Substantius i adjectius de descripció física de
llocs
 Els sons [] i [], [] i []

Fonètics

 Combinació []

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer la
Interacció

dinàmica més divertida, però no hi ha un màxim de
participants. S’hi juga per parelles, però la interacció en el gran
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grup és necessària en la segona part. La disposició del grup és
en cercle al voltant d’una taula, en la primera part, i repartit per
tota l’aula en la segona, caminant.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees i activitat d’escalfament sobre lèxic
relacionat amb la “Per anar a...”: 15 minuts.
Temporització

B) Explicació de la dinàmica: 10-15 minuts
C) Realització de la dinàmica: 1 hora
-Primera part, en parelles (15-20 minuts)
-Segona part, gran grup (40-45 minuts)
-1 fotocòpia per a cada alumne del text introductori (Rosell &
Homs 2010: 106-107).
-1 fotocòpia per a cada alumne amb els grups semàntics.
-1 fotocòpia per cada parella del plànol de l’exercici A de la

Recursos i
materials

unitat 17 (Rosell & Homs 2010: 111)
-1 o 2 fotocòpies d’un plànol de Lleida, extret de Googlemaps.
-2 sèries de paperets numerats iguals per formar les parelles
de la tercera part.
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.7.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb l’orientació espacial.
Al centre de la pissarra s’escriu en majúscules “PER ANAR
A...?” i al voltant d’aquest títol genèric el professor va escrivint
els conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat durant 15
minuts.
2. A continuació, es demanen 3 voluntaris per interpretar el text

Procediment

introductori en veu alta davant la resta. Els companys i
companyes que no actuïn hauran d’estar atents a la
interpretació i anotar el vocabulari que sentin en els següents
grups o camps semàntics: “Llocs”, “Orientacions”, “Mitjans de
transport” i “Cortesia”. A més a més, els conceptes que
estiguin escrits a la pissarra els hauran de subratllar per
diferenciar-los dels nous.
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3. Es posa en comú entre tots i es corregeix l’agrupació
semàntica.
4. Un cop fet l’escalfament previ, s’agrupa l’alumnat en parelles
o trios com a màxim. A partir del plànol que faciliten Rosell &
Homs (2010: 111), durant 15 o 20 minuts practiquen la situació
comunicativa de la següent forma: un membre de la parella
pensa un indret del plànol on vol anar i li pregunta a l’altre com
hi pot arribar. Després s’intercanvien els rols. Seria bo que les
parelles poguessin fer aquesta pràctica almenys 3 vegades.
5. Passats aquests 15 o 20 minuts, es demana a l’alumnat que
es posi dempeus i es reparteixi per l’aula. A cadascú se li lliura
un paperet numerat.
6. Quan tothom tingui el paperet numerat, aniran caminant,
com si anessin pel carrer. La idea és que s’han d’anar
preguntant el número de paperet que tenen fins que es trobin
amb la seua parella, qui tindrà un paperet amb el mateix
número. Quan es trobin hauran de cridar, com a consigna,
alguna paraula relacionada amb el vocabulari específic de la
sessió.
7. Llavors tothom s’ha d’aturar on sigui en aquell moment i la
parella que s’hagi trobat interpretar una situació comunicativa
com en el punt 4, però sobre un plànol de Lleida. Ambdós han
de preguntar i respondre com anar a algun lloc.
8. Se segueix així fins que totes les parelles han actuat.
9. Finalment, tothom torna a seure al seu lloc i el professor fa
la recapitulació final i acaba de resoldre dubtes o qüestions de
l’alumnat.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
Avaluació

cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,
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concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa el joc i anotarà aspectes sobre els quals calgui
reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De l’altra,
tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el material
del joc. Per tant, tindrà un rol dinamitzador al principi i didàctic
en fer la correcció de l’activitat proposada d’escalfament, una
Rol del professorat

funció diagnòstica i formativa durant el desenvolupament de la
primera i la segona parts i, al final, en acabar la tercera part,
tornarà a ser didàctic per fer la recapitulació de tots els
continguts posats en pràctica i aportar solucions i reflexions als
errors detectats abans. No cal dir que, en els moments en què
intervé, el professor ha de desenvolupar un paper modèlic,
digne de ser imitat per l’alumnat.
L’assistència de només 3 alumnes va deslluir molt la dinàmica
prevista, ja que l’última part, la més interactiva, la vaig haver de
reorientar perquè la fessin simplement entre els tres des de la
taula mateix. La resta es va poder desenvolupar de forma
normal. Es van assolir els objectius fixats per a aquesta sessió.
L’alumnat, per la seua banda, va respondre bé i s’hi va
implicar. Al final, també van voler que nosaltres participéssim

Valoració de
l’experimentació

de la dinàmica i ens van preguntar com arribar a diferents llocs
de la ciutat. Però vam pactar amb ells que, si ho fèiem així,
llavors també haurien de respondre a les nostres preguntes. La
proposta els va motivar i nosaltres, en les nostres preguntes,
intentàvem elevar el grau de complexitat a l’hora que ens
indiquessin com anar a diferents llocs de la ciutat.
La dinàmica va sortir molt bé i l’alumnat assistent va passar
una

bona

estona

consolidant

coneixements

treballats
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prèviament, ja que no hi havia ningú d’un curs de nivell Bàsic
1. Però hagués estat millor, i ells això també ho van dir, que hi
hagués hagut més gent, sobretot de cara a l’última part.
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SESSIÓ 10 – “QUIN TEMPS QUE FA!”

DATA: 20/06/2013

ACTIVITAT 1: PLOU I FA SOL

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Donar i comprendre informació meteorològica.
-Familiaritzar-se

amb

els

programes

d’informació

meteorològica de televisió en català.
-Valorar la importància cultural que té la meteorologia en la
societat catalana en relació als llocs d’origen de l’alumnat.

Textuals

 Descriptiu
 Expressiu
 Present i futur d’indicatiu: fer, haver-hi, ploure,
nevar...
 Perífrasi de futur: futur anar + gerundi

Gramaticals

 Perífrasi de possibilitat: pot ser + que +
present de subjuntiu / potser + futur
 Connectors adversatius: però, encara que...
 Expressions temporals

Continguts

 Quantificadors
 Substantius i verbs relacionats amb la
Lèxics

meteorologia
 Noms dels territoris dels Països Catalans
 Els sons nasals finals de mot + s: [] i []

Fonètics

 Pronunciació de la combinació gràfica -mps:
[]
 -nt final de mot

Convé que hi hagi un mínim de 4 o 5 persones per fer la
dinàmica més amena, però no hi ha un màxim de participants.
Interacció

La primera part es fa per parelles o trios, però la interacció en
el gran grup és necessària en la segona part. La disposició del
grup és en cercle al voltant d’una taula.
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1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb la “El temps”:
15 minuts.
Temporització

B) Explicació de la dinàmica: 10-15 minuts
C) Realització de la dinàmica: 50 minuts.
D) Qüestionari d’avaluació i d’autoavaluació: 10 minuts.
-Fulls de paper en blanc i bolígrafs o llapis.
-Text i llegenda de símbols meteorològics de l’exercici A de la
Unitat 25 de Rosell & Homs (2010: 168).
-Vídeo d’informació meteorològica del dia de TV3 (en línia:

Recursos i
materials

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4617731).
-Qüestionari d’avaluació i d’autoavaluació de les sessions.
(Als annexos s’inclouen alguns d’aquests materials: vegeu
«Annex II», 1.8, per als materials didàctics, i «Annex II», 4, per
al qüestionari d’avaluació i d’autoavaluació de les sessions.)
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb la meteorologia. Al
centre de la pissarra s’escriu en majúscules “EL TEMPS” i al
voltant d’aquest títol genèric el professor va escrivint els
conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat durant 15
minuts.
2. A continuació, es demana a l’alumnat que facin dues
columnes en un paper en blanc. Una portarà per títol “Paraules
conegudes” i l’altra “Paraules desconegudes”.

Procediment

3. Es projecta dues vegades el vídeo d’alguna edició del
programa

El

Temps

de

TV3,

disponible

a

http://www.3alacarta.cat. L’alumnat hi haurà d’estar atent per
poder anotar en la columna corresponent el vocabulari que
vagi sentint.
4. Un cop fet tot això, es fan petits grups (parelles o trios).
Cada grup haurà de dibuixar en un paper en blanc un mapa
dels Països Catalans que els servirà per interpretar el paper
d’homes o dones del temps.
5.

Primer se’ls proposa, a fi i efecte que es continuïn
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familiaritzant amb el lèxic i la simbologia meteorològica, que, a
partir d’un text que han de llegir en veu alta entre tots (per
torns), dibuixin un mapa dels Països Catalans i l’omplin amb
els símbols adients segons la lectura feta. Llavors es posa en
comú entre tots. (Extret de Rosell & Homs 2010: 168)
6. Després, se’ls deixa uns 20 minuts perquè cada grup torni a
treballar pel seu compte. Però ara s’hauran de preparar
l’explicació del seu propi mapa del temps davant de tot el grup.
Això vol dir que hauran de dibuixar un altre mapa dels Països
Catalans per situar-hi els símbols meteorològics que vulguin
d’acord amb la seua imaginació. La condició és que l’explicació
l’hauran de fer entre tots, tothom haurà d’intervenir en algun
moment.
7. Cada parella o trio fa la seua exposició davant la resta de
companys i companyes.
8. Per acabar, es faran preguntes per generar conversa al
voltant de la temàtica de la sessió. Per exemple: “T’agrada
viure més en un país càlid o en un de fred?”, “Què en penses
del clima lleidatà?”, etc.
9. Finalment, es reparteix un qüestionari d’avaluació i
d’autoavaluació del grup de conversa preparat pel professor
perquè l’alumnat pugui expressar la seua opinió sobre les 10
sessions.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
Avaluació

correcta

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats). La idea
és que formi part d’una avaluació informal continuada en què
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es vagin registrant els progressos i les mancances de cada
alumne per ajudar-los en l’aprenentatge oral de la llengua.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa la dinàmica i anotarà aspectes sobre els quals
calgui reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De
l’altra, tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el
material de la dinàmica. Per tant, tindrà un rol dinamitzador al
principi, una funció diagnòstica durant la partida (però sense
Rol del professorat

comunicar encara els errors) i, al final, serà didàctic per fer la
recapitulació de tots els continguts posats en pràctica i aportar
solucions i reflexions als errors detectats abans. No cal dir que,
en els moments en què intervé el professorat, ha de
desenvolupar un paper modèlic, digne de ser imitat per
l’alumnat.
L’assistència de l’últim dia va fer que la dinàmica no fos tan
rica i plural com podria haver sigut. Només van venir 2
alumnes, amb la qual cosa el treball en petit grup el vam
reorientar. L’activitat que havien de fer a partir del text sí que la
van fer entre els dos, però la segona part va ser individual
perquè, almenys, hi haguessin dues exposicions (vg. Producte
1 a «Annex II», 3).
Tanmateix, cal dir que, les circumstàncies, van fer que la
temàtica triada per a aquesta sessió fos la més indicada.

Valoració de
l’experimentació

L’actualitat estava marcada per les inundacions que hi va
haver tant a la Val d’Aran com a tot el centre d’Europa, la qual
cosa va facilitar la generació d’una conversa fluïda entre els
dos alumnes assistents i nosaltres sobre el tema. Vam introduir
igualment algunes de les preguntes que teníem preparades, si
tenien relació amb el curs de la conversa, però més per anar-la
dinamitzant d’acord amb els objectius i els continguts de la
sessió que cap altra cosa.
Creiem que va ser una molt bona sessió i els objectius es van
assolir, però la poca assistència va deslluir aquest fet. Podeu
veure un instant de la sessió a Fotografia 2 a «Annex II», 2.
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2.3. Mesos de juny i juliol: Seguiment de dos cursos de nivell inicial i impartició
d’una sessió en cadascun
2.3.1. Curs 1: del 18 al 26 de juny
L’última setmana del grup de conversa, un cop ja havíem acabat els cursos com a
docent i, per tant, disposàvem de molt més temps, vam parlar amb la nostra tutora i
una de les professores per saber si hi havia la possibilitat d’assistir a les classes
d’algun curs que s’estigués fent en aquell moment per veure com es desenvolupava.
Les dues hi van estar d’acord i ens hi vam incorporar a l’última setmana del curs.
Aquest curs era un curs d’una hora i mitja diària (de 6 a dos quarts de 8 del vespre)
d’un total de 25 hores amb la possibilitat de continuar-lo a partir del setembre.
Aproximadament, l’assistència regular era d’uns 19 alumnes amb una gran diversitat
no només de lloc d’origen sinó de nivell d’escolarització o d’alfabetització, d’estil i de
ritme d’aprenentatge. La composició del grup-classe, per lloc d’origen, era
majoritàriament de països llatinoamericans, del Marroc, de l’Europa oriental o bé de
l’Àfrica subsahariana. Per grups lingüístics, dominaven els parlants de castellà, àrab i
francès, tot i que aquests últims poguessin tindre altres llengües maternes com el fula
o el mandinga, però també hi havia parlants de portuguès, rus o ucraïnès.
Els dies que hi vaig poder assistir s’hi van treballar diversos continguts corresponents
a les 3 primeres unitats del llibre de text del curs que, com ja hem esmentat més
amunt, no és altre que El nou nivell bàsic 1 de Castellnou edicions. Així doncs, es van
anar treballant continguts com ara: els numerals (regla del D-U-C), corresponents a la
UD 1; les relacions de parentiu, el gènere i el nombre dels substantius i dels adjectius,
els determinants possessius i demostratius, els quantitatius i els numerals,
corresponents a la UD 2; i finalment, la contracció de l’article i alguns interrogatius (de
quantitat, de temps i els adjectius quin/quina), corresponents a la UD 3.
Justament en la segona classe, la del dia 19, es van treballar els interrogatius. En les
oracions d’exemple que anaven proposant en veu alta els alumnes va sorgir la
següent: «Quant temps tarda el tren de Lleida a Barcelona?». Arran d’això, com que la
resposta necessàriament havia de ser una quantitat d’hores, alguns alumnes van
demanar com funcionava l’hora en català perquè no ho acabaven d’entendre. La
professora tenia intenció de treballar aquesta qüestió al setembre i els va dir que de
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moment no se’n preocupessin i que ja ho veurien més endavant. Per la nostra banda,
havíem pactat amb la professora que el dia 26 impartiríem alguna classe per tindre
aquesta experiència i llavors se’ns va ocórrer que podíem dissenyar una sessió
basada en aquest contingut que, de fet, forma part de la UD 3 del llibre. Al final de la
classe li vam exposar la idea i li va semblar molt bé.
La resta de dies ens vam centrar a veure quines dinàmiques es generaven en el grupclasse i quines motivacions generaven en l’alumnat les diverses propostes d’activitats
d’ensenyament-aprenentatge que proposava cada dia la professora. Cal dir, en aquest
sentit, que en les classes s’intentava treballar tant la comprensió i expressió orals de
l’alumnat com les habilitats escrites a partir dels exercicis del llibre, de dinàmiques a
l’aula i d’exercicis preparats per la professora que es projectaven a la pissarra.
Tanmateix, el que més funcionava era un estil d’ensenyament-aprenentatge que fos el
màxim de semblant possible al tradicional, perquè és el sistema al qual l’alumnat
estava acostumat. La veritat és que quan s’intentava posar en pràctica dinàmiques
més comunicatives no solien tindre èxit per la poca participació i/o receptivitat de
l’alumnat. Per altra banda, el desenvolupament de les activitats del llibre consistia
primer en un treball individual i després en la posada en comú general.
Tenint en compte totes aquestes dades, possibilitats i limitacions, no vam voler
renunciar d’entrada a introduir a l’aula una dinàmica comunicativa, col·laborativa i que
tingués un enfocament per tasques, encara que fos en el temps limitat d’una sessió
d’hora i mitja. A més a més, disposàvem de tot el bagatge acumulat de les 9 sessions
fetes del grup de conversa. A continuació, hi ha la taula amb el disseny de l’activitat i,
després, la valoració de l’experimentació.

ACTIVITAT: A QUINA HORA SURT EL TREN?
DATA: 25/06/2013

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes
d’expressió oral dels
nivells inicials de la

-Preguntar i dir l’hora (és un dels quatre objectius de la UD 3)
-Desenvolupar-se correctament en una situació comunicativa
en una estació d’autobusos o de tren.
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llengua: A1 i A2)
Textuals

 Descriptiu
 Present i futur d’indicatiu: sortir, arribar, voler,

Gramaticals

anar, agafar...
 Interrogatius: (a) quina, on, quan
 Expressions temporals
 Els mitjans de transport

Continguts

 Les parts del dia

Lèxics

 L’hora
 Les estacions de l’any
 Pronunciació de -rt (+ s): [r(t)] i [r(t)s]

Fonètics

 [t]

Per fer aquesta activitat convé poder fer almenys 3 grups de 4
Interacció

o 5 persones. La primera part es fa en petit grup, però la
interacció en el gran grup és necessària en la segona part.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb “L’hora” i

Temporització

introducció: 15 minuts.
B) Explicació de la dinàmica: 10-15 minuts
C) Realització de la dinàmica: 60 minuts.
-Fulls de paper en blanc i bolígrafs o llapis.

Recursos i
materials

-Horaris dels trens i els autocars de Lleida.
-1 rellotge
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees sobre conceptes relacionats amb l’hora. Al centre de la
pissarra es dibuixa un rellotge i al voltant el professor va
escrivint els conceptes que, en veu alta, va dient l’alumnat
durant 5 minuts. El professor ha d’actuar com a inductor.

Procediment

2. A continuació, s’utilitza el rellotge per anar marcant-hi hores i
que l’alumnat les digui en veu alta. D’aquesta manera, es va
explicant com funciona l’hora en català.
3. Es divideix el grup-classe en petits grups de 4 o 5 persones
intentant equilibrar-los pel que fa als diferents nivells
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d’aprenentatge. A cada grup se li dóna un horari de tren o
d’autobús.
4. Llavors s’explica que cada grup ha d’interpretar una escena
en un punt d’atenció al client o bé a la taquilla d’una estació per
demanar l’hora per anar d’un lloc a un altre de l’itinerari que
faci el mitjà de transport que hagi tocat a cada grup. Se’ls deixa
20 minuts per preparar-ho. Hi ha una condició: al llarg de la
conversa tots els membres del grup han de preguntar i dir
l’hora en algun moment.
5. Un cop passats els 20 minuts, cada grup representa el seu
diàleg preparat davant de la resta de companys i companyes.
7. Finalment, el professor tanca la sessió amb els aclariments
que siguin convenients i resoldre els últims dubtes.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats).
En tot cas, l’avaluació serà informal i, al final de la sessió, el
professor farà una síntesi de les solucions als errors més
comuns.
El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
desenvolupa la dinàmica i anotarà aspectes sobre els quals
calgui reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De
l’altra, tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el

Rol del professorat

desenvolupament de la dinàmica i és important que vagi
supervisant el treball dels petits grups. Per tant, tindrà un rol
dinamitzador al principi, una funció diagnòstica durant el
desenvolupament de la dinàmica i, al final, serà didàctic per fer
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la recapitulació de tots els continguts posats en pràctica i
aportar solucions i reflexions als errors detectats abans. No cal
dir que, en els moments en què intervé el professorat, ha de
desenvolupar un paper modèlic, digne de ser imitat per
l’alumnat.

La veritat és que la dinàmica va sortir tal com estava prevista i, pels comentaris que
vaig sentir d’alguns alumnes, va ser engrescadora. Els dos objectius es van assolir
perfectament. Creiem que el treball previ en petits grups va funcionar molt bé perquè
moltes persones que normalment no participaven en el gran grup, ara sí que se les
veia parlar i debatre. A més a més, la professora ens va ajudar en aquest punt, ja que
hi havia cinc grups i calia atendre’ls tots gairebé simultàniament. Un altre element
positiu que va aportar la dinàmica és que l’alumnat treballava amb materials reals (vam
anar a buscar expressament horaris dels trens de Lleida a Barcelona i de les
combinacions de tren i bus de l’eix Lleida - Balaguer a l’estació de trens) i sobre una
qüestió que segurament necessitava tot sovint (agafar el transport públic per anar al
poble, ja que molts eren de pobles del voltant de la ciutat, o a Barcelona o a qualsevol
altre lloc). Per tant, vam poder situar l’ús de la llengua catalana en un context real
simulat a l’aula.
De coses negatives, sí que en podem destacar almenys dues. D’una banda, hi va
haver alguns alumnes que van arribar a mitja classe i això va distorsionar una mica el
treball dels grups perquè vam haver d’explicar-los de nou la dinàmica i vam haver
d’integrar-los en els diversos grups, els quals ja tenien el diàleg mig elaborat. De l’altra,
el temps va anar una mica just i hagués sigut bo, com passa sempre, disposar-ne
d’una mica més, almenys mitja hora més.

2.3.2. Curs 2: del 15 al 24 de juliol
El segon curs al qual vam assistir per fer-ne un seguiment i tornar-hi a impartir una de
les sessions va ser el que va tenir lloc de 15 al 24 de juliol. Aquesta vegada ens hi vam
incorporar des del segon dia fins pràcticament l’últim, cosa que ens va permetre fer un
seguiment de tota l’evolució del curs. Es tractava d’un curs intensiu de dues setmanes
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que, com en el cas anterior, havia de continuar al setembre i l’horari del qual era de 6
de la tarda a dos quarts de 9 del vespre de dilluns a dijous.
Aproximadament, el grup tenia uns 25 alumnes matriculats dels quals assistien amb
regularitat 20. La composició del grup-classe, per lloc d’origen, era majoritàriament de
països llatinoamericans, del Marroc, de l’Europa oriental (Romania) o bé de l’Àfrica
subsahariana (Senegal i Mali). Per grups lingüístics, dominaven els parlants de
castellà, àrab i francès, tot i que aquests últims poguessin tindre altres llengües
maternes com el fula o el mandinga, però també hi havia parlants de portuguès i
romanès. I, com passava amb l’alumnat del curs anterior, hi havia una gran diversitat
en els nivells d’escolarització o d’alfabetització, d’estil i de ritme d’aprenentatge. De fet,
potser hi havia casos més extrems en aquest grup (hi havia un home àrab, per
exemple, completament analfabet i una dona amb unes nocions d’escriptura molt
rudimentàries, tot i que s’hi esforçava molt, ben al contrari d’ell que no atenia a la
classe).
Els continguts treballats van ser més o menys els mateixos que els del curs anterior,
els relacionats amb les tres primeres unitats didàctiques del llibre de text. Un altre cop
les dinàmiques més participatives fracassaven perquè el grup-classe no s’hi implicava.
La professora va fer un parell d’intents i, tot i que el joc del penjat va ser més reeixit
que l’altre que era una mena de tabú, va resoldre aplicar un estil més tradicional. La
veritat és que a aquest grup, en general, li costava molt de participar i de sortir a fer
qualsevol cosa davant dels altres, ni que fos a la pissarra.
Amb la professora vam acordar que impartiria la sessió del dia 23 i li vam proposar de
treballar la família, que és un dels continguts de la UD 2, la qual cosa a ella li va
semblar molt bé. La veritat és que estem molt contents d’haver pogut disposar
d’aquesta llibertat, ja que això produïa una motivació més gran a l’hora de preparar les
sessions, tant aquesta com l’anterior.
El repte, en aquest cas, però, era important: com fer una dinàmica amb el focus centrat
en l’expressió oral amb el mateix plantejament de base que l’anterior, des d’un
enfocament comunicatiu per tasques, en un grup tan poc participatiu? Després de
reflexionar-hi uns dies, se’ns va ocórrer que el que podia funcionar millor era una
activitat de lectoescriptura en què l’expressió oral també hi jugués un paper significatiu:
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ACTIVITAT: LA (MEUA) FAMÍLIA
DATA: 24/07/2013

Objectius
comunicatius
(És una dinàmica
destinada a treballar
aspectes tant de
lectoescriptura com
d’expressió oral dels
nivells inicials de la
llengua: A1 i A2)

-Presentar una altra persona
-Preguntar i donar informació sobre la família
-Descriure persones
(Són objectius que marca la UD 2 del llibre de text)
Textuals

 Descriptiu
 El gènere i el nombre dels substantius

Gramaticals

 El gènere i el nombre dels adjectius
 Els determinants possessius i demostratius
 Els quantitatius i els numerals
 Noms de parentiu familiar
 Numerals: fins al 20

Continguts

 Lèxic relacionat amb la vestimenta

Lèxics

 Substantius i adjectius de descripció física de
persones
 Els sons [], [] , []
 Terminació –nys: []
Fonètics

 [] i []
 Pronunciació del demostratiu aquest

Per fer aquesta activitat convé poder fer almenys 3 grups de 4
Interacció

o 5 persones. La primera part es fa en petit grup, però la
interacció en el gran grup és necessària en la segona part.
1 hora i mitja. Aquest temps es repartirà de la següent manera:
A) Pluja d’idees sobre lèxic relacionat amb “La família” i
introducció: 15 minuts.

Temporització

B) Activitats d’escalfament: 20-30 minuts
C) Explicació de la dinàmica: 10-15 minuts
D) Realització de la dinàmica: 90 minuts.
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-Fulls de paper en blanc i bolígrafs o llapis
-Fotografies de diverses famílies
Recursos i
materials

-Cartolines mida postal
-Presentació de diapositives de la sessió
-Ordinador i projector
-Llibre de text
1. Per introduir la temàtica de la sessió, primer es fa una pluja
d’idees en veu alta i durant 15 minuts sobre conceptes que
l’alumnat relacioni amb la projecció de la imatge d’un arbre
genealògic a la pissarra (diapositiva 2).
2. A continuació, es fan una sèrie d’activitats previstes al llibre
de text a mode d’escalfament de la sessió. Primer es projecta
el text de la pàgina 23 i es llegeix, per torns (una frase
cadascú), en veu alta. A partir d’aquí es demana a l’alumnat
que identifiqui els noms relacionats amb la família que hi
apareixen. Després, s’han de fixar amb els mots que les
precedeixen en moltes ocasions per tal de centrar l’atenció en
les formes dels determinants possessius.
3. D’aquesta manera, es reprodueix a la pissarra la taula de
pàgina 24. Si es creu convenient, es pot fer l’exercici 6 i, si no,

Procediment

passarem directament al 8, el text amb els buits del qual
projectarem a la pissarra (diapositiva 3). Entre tot el grup
s’intenten emplenar els espais en blanc.
4. Fets aquests exercicis d’escalfament, es pot passar a la
dinàmica, la qual primer s’explica perquè quedi ben clara. A
continuació, es divideix el grup-classe en grups de 4 o 5
persones intentant equilibrar-los quant a nivells d’aprenentatge
perquè els més avançats puguin ajudar als que no en van tant.
5. Cada grup tria d’un ventall disposat de cap per avall una de
les fotografies de famílies i se li dóna una de les cartolines
mida postal. La idea és que han d’assumir un rol d’aquella
família i escriure una postal en què la presentin. Se’ls deixarà
entre 20 i 30 minuts perquè facin amb tranquil·litat aquest
treball en petit grup. A la pissarra queden projectats
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contínuament els models textuals amb els quals poden basarse per escriure la postal (diapositiva 4). Són dos textos extrets
de la pàgina 26 del llibre de text.
6. Passada aquesta estona, es recullen les fotografies i les
postals escrites. És recomanable numerar-les per després
saber amb seguretat quina postal es correspon amb quina
fotografia. Tot seguit, es pengen totes les fotografies a la
pissarra i les postals es tornen a repartir entre els grups sense
que a ningú li toqui la que ha escrit.
7. Cada grup ha de consensuar amb 10 minuts quina família
descriu la postal que li ha arribat.
8. Un cop s’ha acabat el temps, cada grup llegeix en veu alta la
postal que li ha arribat i diu quina creu que és la família amb la
qual es correspon la descripció. En cas d’equivocar-se, se’l
salta i passa a la segona ronda i, així, successivament fins que
s’hagin encertat correctament totes les famílies.
9. Si hi hagués temps, a mode d’activitat d’ampliació, es podria
fer l’activitat a que proposen Rosell & Homs (2010: 27).
10. Finalment, el professor tanca la sessió amb els aclariments
que siguin convenients i resoldre els últims dubtes.
A l’hora d’avaluar l’activitat es tindrà en compte, per un costat,
la fluïdesa en les interaccions orals tant en la primera part de
l’activitat com en la segona. Per l’altre, també la capacitat de
cada alumne a l’hora de desenvolupar la seua competència
comunicativa en relació als continguts plantejats (formulació
correcta
Avaluació

de

les

expressions

gramaticals

necessaris,

concordances nom-adjectiu i subjecte-verb, riquesa i/o precisió
lèxiques (familiaritat amb el vocabulari necessari per a
l’activitat), reproducció correcta dels sons especificats).
En tot cas, l’avaluació serà informal i, al final de la sessió, el
professor farà una síntesi de les solucions als errors més
comuns.

Rol del professorat

El professor o la professora, d’una banda, observarà com es
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desenvolupa la dinàmica i anotarà aspectes sobre els quals
calgui reflexionar en relació a l’expressió oral de l’alumnat. De
l’altra, tindrà un paper de facilitador a l’hora de gestionar el
desenvolupament de la dinàmica i és important que vagi
supervisant el treball dels petits grups. Per tant, tindrà un rol
dinamitzador al principi, una funció diagnòstica durant el
desenvolupament de la dinàmica i, al final, serà didàctic per fer
la recapitulació de tots els continguts posats en pràctica i
aportar solucions i reflexions als errors detectats abans. No cal
dir que, en els moments en què intervé el professorat, ha de
desenvolupar un paper modèlic, digne de ser imitat per
l’alumnat.

La valoració d’aquesta dinàmica és encara millor que la del curs anterior.
L’experimentació va anar molt bé i sembla que al grup-classe li va agradar perquè es
va motivar i s’hi va implicar. De fet, va superar totes les nostres expectatives d’èxit, les
quals, tot sigui dit, eren força escèptiques, si més no, amb un resultat positiu. Creiem
que l’alumnat que va participar en la dinàmica de forma activa va assolir, en més o
menys grau, els objectius plantejats per a la sessió.
Una altra vegada, el treball previ en petits grups va donar els fruits que n’esperàvem
perquè de nou moltes persones que normalment no participaven en el gran grup, ara
sí que se les veia parlar i debatre. Per alta banda, creiem que aquest plantejament
cooperatiu entre alumne més avançat i alumne no tan avançat és positiu pels dos: pel
primer perquè sent reconegut el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i el segon
perquè té un igual que l’ajudarà i el motivarà.
La professora també ens va ajudar aquest cop a l’hora d’orientar els grups en la tasca,
ja que hi havia quatre grups i calia atendre’ls tots gairebé simultàniament perquè haver
d’expressar-se per escrit els suposava una dificultat afegida. De fet, aquesta dinàmica
va fer que un noi que dies abans havia dit que ell no sortia mai davant de tothom
perquè li feia molta vergonya, sortís a llegir ell la postal. A més a més, un altre alumne
que havia de marxar abans per poder agafar l’autobús cap al seu poble, es va
despistar i el va haver d’alertar la professora. En aquell moment, va dir textualment
que «me quedé porque la clase de hoy me gustaba mucho, fue muy linda». Són dues
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mostres que justifiquen la nostra convicció que hi va haver una satisfacció general del
grup-classe.
De coses negatives, no en vam saber detectar cap perquè, fins i tot el temps
disponible, era més que suficient i va permetre portar a terme la dinàmica amb força
calma i tranquil·litat fins al punt que vam poder fer l’activitat d’ampliació prevista.
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3. CONCLUSIONS
L’experiència realitzada i adquirida durant el període de pràctiques, a banda de quedar
recollides en les pàgines anteriors com a diari, tenen molt valor perquè vam poder
viure la docència de català per a immigrants en un context inèdit per a nosaltres.
L’enriquiment acumulat sessió rere sessió del grup de conversa i després en el
seguiment dels dos cursos ens ha donat un bagatge molt important a l’hora de
programar i de dissenyar activitats, dinàmiques, unitats didàctiques, etc., per a
l’alumnat immigrant.
Tot el que s’ha dit en els apartats precedents és prou il·lustrador de la feina feta i de
com, a mesura que passaven els dies, l’acumulació d’experiència ens feia millorar la
nostra pràctica docent inicial. Això creiem que es va demostrar en les dues sessions
que vam impartir en els dos cursos dels quals vam fer seguiment, ja que vam poder fer
un disseny de les sessions molt ben ajustats a la realitat del grup.
Aquest és un aspecte que ens agradaria subratllar. En les sessions del grup de
conversa, planificades i dissenyades abans de conèixer l’alumnat i les seues
motivacions, ens vam trobar amb la necessitat d’introduir-hi canvis constantment i
d’aplicar-los després a les sessions següents, la qual cosa ens creava una sensació
d’anar sempre segons com a la deriva, tot i que vam anar podent ajustar la nostra
planificació a la realitat del grup. En canvi, en el cas de les sessions impartides en els
dos cursos sí que disposàvem prèviament tant de la informació del grup com de les
motivacions que podien tindre. Estem convençuts que això va ser determinant perquè
aquestes dues tinguessin l’èxit que van tindre.
La veritat és que només puc valorar excel·lentment l’oportunitat que he tingut al llarg
d’aquests mesos amb les pràctiques al CNL de Lleida. I, a la vegada, cal tornar a
recordar que sempre vam tindre una atenció impecable, amb una llibertat de moviment
molt gran que no només ens va permetre poder compatibilitzar-ho amb els nostres
horaris laborals fragmentats sinó que, la confiança dipositada en nosaltres pel que fa la
tasca docent, va elevar el nostre grau de motivació i va fer que poguéssim traure el
millor de nosaltres mateixos en cada moment. Aquest tracte és molt d’agrair i en
volíem deixar constància tant al principi com al final d’aquest treball.
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TÍTOL DE LA UNITAT DIDÀCTICA: HOLA, BON DIA!
NIVELL: A1
OBJECTIUS (2)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (7a)

1. Identificar-se i identificar els altres

1. Sap emprar les fórmules de salutació, de comiat i d’identificació pròpies
del català en diferents registres o situacions (formals i informals).

2. Demanar i donar informació personal

2. Sap preguntar i respondre correctament a qüestions d’intercanvi
d’informació personal.

3. Presentar terceres persones

3. Sap utilitzar les fórmules per presentar persones conegudes a altres
persones que no es coneixen (a amics, familiars, etc.).

4. Valorar la cultura i la llengua pròpies i obrir-se a la dels altres com a
factor d’enriquiment personal

4.1. Es mostra obert als altres.

5. Desenvolupar-se en un entorn d’aprenentatge basat en tecnologia
web.

4.2. Té una actitud favorable i respectuosa cap a les altres cultures i llengües.
5. S’ha adaptat bé a l’entorn d’aprenentatge web de la UD. No hi ha tingut
dificultats excessives.

RELACIÓ ENTRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES i OBJECTIUS
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES (3)

Objectius (2)

Competència en comunicació lingüística



1, 2 i 3.

Competència social i ciutadana



1, 2, 3, 4 i 5.

Tractament de la informació i competència digital (10)



5

Competència cultural i artística



4

Competència per aprendre a aprendre



1, 2, 3 i 5

Autonomia i iniciativa personal



1, 2, 3 i 5

CONTINGUTS (4)
Conceptuals
–
–
–
–
–
–
–
–

Fórmules i rituals socioculturals de salutació i
de comiat.
Preguntes bàsiques d’intercanvi d’informació
personal.
Article personals.
Pronoms personals tònics i àtons.
Pronoms interrogatius: com, d’on, quantes,
quin, quina, quines, què, de què.
Pronom en quantitatiu.
Numerals de l’1 al 20.
Present d’indicatiu: agradar, dir-se, estudiar,
fer (de), ser, tenir, treballar, parlar.

Procedimentals
–
–
–
–
–
–
–
–

Representació de situacions comunicatives.
Comprensió oral.
Reconeixement de lèxic.
Lectura/interpretació de diàlegs.
Recerca d’informació per Internet.
Relació de fets amb situacions comunicatives
determinades.
Comentari/debat d’experiències personals.
Escriptura d’entrades al blog.

Actitudinals
– Autoestima.
– Iniciativa personal.
– Participació a l’aula i en l’entorn d’aprenentatge
virtual.
– Compromís personal amb el grup.
– Cooperació i col·laboració amb els altres.
– Respecte pels altres.
– Capacitat d’autoavaluació.
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–

Lèxic relacionat amb noms de països i
ciutats; de llengües i nacionalitats; de
professions i d’aficions.

METODOLOGIA (6a)
La unitat didàctica Hola, bon dia! va destinada a aprenents de català de nivell A1 del MECR. L’objectiu principal que té és
que l’aprenent pugui presentar-se i presentar terceres persones. Per aconseguir-ho, es disposa de dos elements
principals: la unitat didàctica pròpiament dita i el blog. La idea és que estiguin relacionats entre si i que el que es treballa en la
UD tingui alguna mena de visualització pràctica per al nou parlant. D’aquesta manera, el blog pot servir com a recull
d’experiències de tot el grup, a mode de portfoli. És el que es proposa en la tasca final de la UD, per exemple, però es pot
utilitzar en d’altres activitats.

General

El que es vol és oferir una nova experiència d’aprenentatge de català per a nous parlants basat en un entorn dinàmic i
aprofitant tot el potencial que tenen les noves tecnologies. De fet, ofereix prou possibilitats perquè sigui un entorn virtual
d’aprenentatge en qualsevol modalitat d’ensenyament-aprenentatge, malgrat hagi estat dissenyat pensant en cursos
totalment virtuals o semipresencials. Tanmateix, amb algunes orientacions i modificacions d’ús, també pot ser un recurs vàlid
per a cursos presencials.
Darrere de tot plegat, només hi ha un únic propòsit: motivar el nou parlant de la llengua perquè l’utilitzi des del primer dia. Per
a aconseguir-ho, la unitat està estructurada en 5 blocs diferenciats en cadascun dels quals l’alumnat es familiaritzarà amb
unes estructures i continguts lingüisticotextuals determinats que el guiaran cap a l’execució d’una tasca intermèdia
(coneixements previs; salutació, comiat i presentació entre dues persones; intercanvi d’informació personal referent a la feina,
els estudis i les aficions; presentació de terceres persones; tasca final). Aquests continguts gramaticals també portaran
associats de forma explícita o implícita continguts de tipus sociocultural, com per exemple els dos petons o l’encaixada de
mans.

Enfocament

El treball de l’enfocament comunicatiu serà per tasques. Tal com s’ha dit abans, els blocs 1, 2 i 3 es tanquen amb una tasca
intermèdia, a mode de síntesi i resum, que també vol ser preparatòria de la tasca final. Tenint en compte el nivell a què
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comunicatiu

s’adreça aquesta unitat didàctica, les activitats donen una preeminència especial a les habilitats relacionades amb la
interacció oral (comprensió i expressió orals). Tanmateix, tot i que sigui en un segon terme, no s’obliden en cap moment ni la
comprensió ni l’expressió escrites, per a les quals també s’han dissenyat algunes activitats d’aprenentatge o bé la participació
en el blog. De fet, en aquest sentit, la tasca final és globalitzadora perquè s’hi treballen totes les habilitats lingüístiques de
l’alumnat.
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ACTIVITATS (6b)
Activitats de comprensió oral:
-Activitat 1: Selecció de fórmules escoltades en el vídeo de presentació del bloc.

Activitat presentació del bloc

-Activitat 4: Identificació de la informació personal corresponent a cada personatge del vídeo.
-Activitat 8: Reconstrucció dels tres diàlegs dels tres vídeos.

Activitats de coneixements previs

-Primer apartat “Benvinguts i benvingudes”: Reflexió a partir de la visualització d’un vídeo sobre les fórmules
bàsiques de salutació i comiat.
-Activitat 2: Compleció de buits de dos diàlegs de presentació de dues persones, un de formal i un d’informal.
-Activitat 5: Identificació de lèxic relacionat amb les professions.
-Activitat 6: a) Identificació de lèxic relacionat amb les aficions.

Activitats de desenvolupament,
repàs i pràctica dels continguts

b) Enquesta d’aficions a tres companys o companyes del grup.
-Activitat 9: Reconeixement de les preguntes necessàries, entre una selecció múltiple, per obtenir informació
relativa a l’edat, el número de telèfon o les llengües que parla una persona a partir de la lectura tres
diàlegs.
-Subapartat “Primeres paraules” del primer apartat “Benvinguts i benvingudes”: Visualització de dos vídeos (un
en castellà i un en anglès) sobre el vocabulari bàsic que es treballarà en aquesta unitat didàctica.

Activitats de reforç (7.e)
-El blog de la unitat didàctica també conté alguna activitat de reforç.
Les activitats “Practiquem-ho” de final de cada bloc, contenen una retroacció amb activitats d’ampliació:

Activitats d’ampliació (7.e)

-Activitat 3: Descoberta de més frases d’ús corrent en català.
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-Activitat 7: Expressió dels motius pels quals cadascú aprèn català i lectura a la xarxa d’experiències d’altra gent
-Activitat 10: Comprensió oral d’un vídeo amb una conversa de presentació més elaborada.
1. Activitats “Practiquem-ho!” de final de cada bloc: Tasques intermèdies que preparen per a la tasca final.
-Activitat 3: Representació, per parelles, de dos diàlegs de presentació mútua, un en una situació formal i un
altre en una d’informal.
-Activitat 7: a) Enquesta als companys de la classe per descobrir d’on són, de què treballen i/o estudien i quines
aficions tenen.

Activitats de síntesi i transferència

b) Redacció de petites oracions que recullin aquesta informació.
-Activitat 10: Invenció i representació, en grups de 3 o 4 persones, d’un diàleg en què es presentin els uns als
altres.
2. Tasca final “Som com som”: Creació d’una videopostal per parelles d’un minut aproximadament, a partir
dels models que figuren a la secció corresponent del blog de la unitat (extrets del programa de TV3
D’aquíd’allà), en què es faci la presentació d’un company del grup a algun familiar, amic, conegut, etc. Els
vídeos resultants seran penjats al blog per l’alumnat mateix, i hauran d’anar acompanyats d’algun petit escrit.

Activitats complementàries (11)

El blog de la unitat didàctica proposa també algunes activitats complementàries, sobretot a partir dels vídeos
model de la tasca final.

(10) Recursos i materials
–

Webs: http://www.tv3.cat/daquidalla/, Viure a Catalunya – Generalitat de Catalunya, http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm (i altres vídeos produïts per
l’Institut Ramon Llull), Youtube.com, Viquipèdia.
– Altres materials: Bastons, N.; Bernadó, C.; Comajoan, L. (2011): Gramàtica pràctica del català (A1-B2), Barcelona: Teide.

AVALUACIÓ
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Instruments
d’avaluació (7.b)

L’avaluació que es preveu per a aquesta unitat didàctica és informal. Per portar-la a terme, s’utilitzaran tres instruments d’avaluació
bàsics: les tasques a fer, el portfoli i un qüestionari d’autoavaluació. S’ha de dir que les activitats tancades de la unitat didàctica són
autocorrectives.

Avaluació
inicial
Avaluació
formativa
Tipus
d’avaluació (7.c)

Avaluació
sumativa

Bloc “Benvinguts i benvingudes”: Visualització d’un vídeo en què els personatges utilitzen fórmules de salutació
i comiat molt bàsiques, a partir del qual es proposen una sèrie de preguntes perquè l’alumnat hi pugui respondre a
mode de pluja d’idees. Es preveu que sigui en gran grup, però també podrien quedar registrades per escrit al blog
de la unitat didàctica.
Les activitats d’aprenentatge són d’avaluació formativa perquè permeten que l’alumne prepari la tasca intermèdia
de cada bloc que, al mateix temps, li permetran de preparar la tasca final de la unitat.
No se’n preveu.
Tasca final.

Avaluació
informal

Autoavaluació

Portfoli: L’alumnat haurà d’anar fent entrades al blog a partir de la selecció personal, per parelles o en petit grup,
segons s’escaigui, de diferents materials generats en les activitats d’aprenentatge. El blog ha de ser una creació
col·laborativa del grup-classe.
Qüestionari d’autoavaluació que l’alumne pot respondre des del blog de la unitat didàctica.
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1. MATERIAL DIDÀCTIC UTILITZAT EN LES SESSIONS DE CONVERSA
1.1.1. SESSIÓ 2 – Activitat 1 – “EL JOC DE SANT JORDI”
1.1.1.1. Taulell de joc
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1.1.1.2. Preguntes
1. Llengua
a) Demaneu el nom a un company d’un altre equip.
b) Digueu 7 paraules relacionades amb les parts del cos.
c) Identifiqueu 5 elements de l’aula.
d) Presenteu un company del grup a un altre equip.
e) Demaneu d’on és i quina llengua parla a un company d’un altre equip.
f) Digueu quina hora és.
g) Expliqueu les vostres aficions.
h) Digueu el nom de 10 verdures.
i) Digueu el nom de 10 begudes.
j) Expliqueu què heu menjat per dinar avui.
k) Digueu el nom dels dies de la setmana.
l) Digueu 5 coses que heu fet avui.
m) Digueu el nom de 10 fruites.
n) Digueu el nom de 6 peces de roba.

2. Cultura
a) Digueu 6 noms de persona catalans.
b) Expliqueu com són els catalans i les catalanes en 1 minut.
c) Digueu el nom de 3 plats de la gastronomia catalana.
d) Digueu el nom de 3 festes tradicionals catalanes.
e) Recomaneu un llibre que hàgiu llegit últimament.
f) Nom d’una mena de barret típicament català, de llana i de color vermell amb una
franja negra a la part inferior que, quan es porta posat, la punta cau cap a un cantó.
g) Expliqueu una llegenda del vostre país.
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h) Digueu 5 plats típics de la gastronomia del vostre país.
i) Quan se celebra la Diada Nacional de Catalunya?
j) Quin és l’himne de Catalunya?
k) Digueu com és la bandera de Catalunya.
l) Quina és la dansa catalana més popular?
m) Com marca la tradició que s’han de fer els regals per Sant Jordi? És a dir, què es
regala i qui lliura a qui cada regal.
n) A banda de Catalunya, en quins altres territoris es parla català?

3. Ciutat
a) Digueu 5 llocs importants de Lleida.
b) Expliqueu en 2 minuts com és Lleida.
c) Què és el que us agrada més de la ciutat?
d) Què és el que us agrada menys de la ciutat?
e) Quines són les 3 fruites dolces típiques de Lleida?
f) Com es diu el riu que travessa pel mig la ciutat?
g) De quina comarca és capital la ciutat de Lleida?
h) Qui és el personatge de la foto (nom i càrrec)?
i) Quin és el nom d’aquest drac de la foto tan lleidatà, tan popular i tan temut pels
infants?
j) Quin és el nom del poeta lleidatà més universal retratat en aquesta foto?
k) Quin nom té la tradició catalana de la foto i com es diu la colla de la ciutat?
l) Qui eren aquests dos cabdills lleidatans de la foto que van enfrontar-se als romans i
als cartaginesos?
m) Com es diu la festa gastronòmica per excel·lència de la ciutat representada en
aquesta foto?
n) Com es diu el monument més emblemàtic de la ciutat, ubicat al turó, i del qual
aquesta foto mostra la torre del campanar?
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1.1.1.3. Targetes de personatges
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Relació de personatges: 1) Ariadna Oltra, 2) Mònica Terribas, 3) Núria de Gispert, 4)
Muriel Casals, 5) Isona Passola, 6) Cristina Gallach, 7) Carme Ruscalleda, 8) Teresa
Forcades, 9) Sílvia Soler, 10) Mireia Belmonte, 11) Montserrat Caballé, 12) Lluís
Companys, 13) Pau Casals, 14) Lluís Llach, 15) Pep Guardiola, 16) Rafa Nadal, 17)
Pau Gasol, 18) Jaume Cabré, 19) Albert Sánchez Piñol, 20) Carles Capdevila.
Relació de personatges i elements culturals lleidatans: 21) Àngel Ros, 22) Lo Marraco,
23) la Seu Vella, 24) Màrius Torres, 25) els Castellers de Lleida, 26) Indíbil i Mandoni,
27) l’Aplec del Caragol.
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1.1.2. SESSIÓ 2 – Activitat 2 – “QUI ÉS QUI”
1.1.2.1. Proposta de fitxa personal

Nom i cognoms:______________________________________
País/Nacionalitat:_______________ Llengua materna:___________
Altres llengües que parlo:__________________________________
Sexe: ☐Home ☐Dona

Edat:_________

Estat civil: ☐Solter/a

☐Casat/da

☐Altres

Estudis:________________________ Professió:________________________
Trets físics:

Aficions i coses que m’agraden:
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1.2. SESSIÓ 3 – “LA FAMÍLIA”
1.2.1. Material del joc (extret de Monegal 2003: 182-190)
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1.3. SESSIÓ 4 – “ÉS FESTA MAJOR”
1.3.1. Text «Les festes populars» i el conjunt d’il·lustracions que l’acompanyen
(extrets de Rosell & Homs, 2010: 114-115)
Hi ha festes i espectacles que estan molt lligats a les celebracions tradicionals. A la
festa major dels nostres pobles, viles i ciutats, hi sol haver moltes d’aquestes
celebracions. Per exemple: de bon matí la cercavila passa pels carrers anunciant el
començament de la festa. A les cercaviles hi van bandes de músics i, de vegades,
gegants i capgrossos. Al cap d’una estona, els trabucaires ja dispares els trabucs i
fan tant de soroll que eixorden la gent. Cap al migdia, les colles de castellers
s’apleguen a la plaça per aixecar castells humans al toc dels grallers, amb l’enxaneta
al capdamunt. I després la música de la cobla convida tothom a ballar sardanes.
Els més menuts queden bocabadats amb els titelles que fan al carrer i la canalla s’ho
passa d’allò més bé a la fira, amb els cavallets, les cadires voladores i, si són prou
grans, amb els autos de xoc o les barraques de tir al blanc.
Al vespre el jovent més agosarat participa en el correfoc i corre i balla sota els focs
d’artifici de diables i dracs. I a la nit tampoc no pot faltar el gran ball a l’envelat, amb
el ball del fanalet per acabar.
Una bona època de l’any per sortir també al carrer és per carnestoltes. Les desfilades
de les rues amb carrosses i disfresses omplen els carrers de gran alegria i un xic de
disbauxa.
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1.4. SESSIÓ 5 – “LLAR, DOLÇA LLAR”
1.4.1. Plànols de diferents tipus d’habitatge (extrets de Monegal 2003: 216-218)
(Els vam lliurar muts)
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1.4.2. Representació de mobiliari habitual (extret de Monegal 2003: 216-218)
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1.5. SESSIÓ 6 – “QUÈ ET FA MAL?”
1.5.1. Targetes de situació (extretes de Monegal 2003: 259)
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1.6. SESSIÓ 8 – “MMMMMMMMMMMMMMMMM!”
1.6.1. Recepta model de plat català: cassola de tros
(extreta de: http://www.tv3.cat/cuines/recepta/cassola-de-tros/3915)

Ingredients


1 kg de conill, una peça



400 g d'espinacs



1 kg de cargols



3 tomàquets madurs



300 g de cap de costella de



1 ceba grossa

porc



1 got de vi blanc



200 g de cansalada viada



3 grans d'all



100 g de botifarra negra



bitxo, julivert, llorer



3 patates



oli d'oliva



Brou de pollastre o aigua



sal i pebre

Elaboració
Per començar, en una cassola amb oli abundant fregiu la cansalada, el conill, la
costella i la botifarra negra, tot tallat a trossos.
Quan estigui tot ben dauradet, retireu-ho i reserveu-ho. A continuació, a la mateixa
cassola poseu-hi la ceba i l'all, prèviament confitats i picats, els tomàquets ratllats, el
julivert picat, els cargols, les patates, ja pelades i tallades a daus, el llorer i el bitxo i
deixeu-ho sofregir tot junt a foc suau durant uns 5 minuts. Seguidament, poseu-hi el vi
blanc, els espinacs, el brou de pollastre, la cansalada, el conill, la costella i la botifarra
negra i deixeu-ho coure tot junt a foc mig durant uns 45 minuts. Finalment, rectifiqueuho de sal i pebre i ja ho podeu emplatar.
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1.7. SESSIÓ 9 – “I SI EM PERDO?”
1.7.1. Plantilla grups semàntics

Llocs

Cortesia

PER ANAR
A...

Orientacions

Mitjans de
transport
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1.7.2. Text introductori i plànol (extrets de Rosell & Homs 2010: 106-107 i 111)
1.7.2.1. Text
L’Edgar i la Judith visiten la ciutat de Barcelona. Avui volen fer una excursió. Han
decidit anar a Montserrat amb transport públic. Ara busquen una estació de metro per
arribar a la plaça d’Espanya i agafar un tren que els hi porti.

EDGAR: Perdoni, sap si hi ha una estació de metro a prop d’aquí?
VIANANT: Ho sento, no ho sé. No sóc de Barcelona i no conec prou bé la ciutat.
Pregunti-ho en aquella botiga de diaris. Segur que li ho sabran dir.
EDGAR: Oh, moltes gràcies!
JUDITH (entren a la botiga i la Judith ho pregunta a una dependenta): Bon dia, em
podria dir on puc trobar l’estació de metro més propera?
DEPENDENTA: Oh, i tant! Prop d’aquí hi ha dues estacions de metro: una estació és
de la línia 1 i l’altra és de la línia 4. Quina de les dues línies voldrien agafar?
JUDITH: Ai, no ho sé! Sap quina línia va més bé per arribar a la plaça d’Espanya?
DEPENDENTA: La línia 1, perquè no cal fer transbord.
EDGAR (es treu un plànol del metro de la butxaca): Li faria res d’indicar-nos quina línia
és?
DEPENDENTA: És clar que no! Mirin, és aquesta línia, la vermella. L’estació que han
d’agafar és la de Marina. Però aquesta estació és una mica més lluny que l’altra.
EDGAR: És igual. No tenim pressa i fa molt bon dia per caminar. Seria tan amable de
dir-nos com s’hi va des d’aquí?
DEPENDENTA: Vinguin, sisplau (els acompanya fins a la porta de la botiga i els indica
com s’hi va). Ara tirin tot recte. Després, quan arribin a la segona cantonada, girin a la
dreta i segueixin carrer Marina amunt. Hauran de travessar uns quants carrers. Al final
trobaran una gran cruïlla. L’estació és a la vora. De seguida la veuran.
JUDITH: Moltíssimes gràcies!
DEPENDENTA: No es mereixen. Passi-ho bé!
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1.7.2.2. Plànol
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1.8. SESSIÓ 10 – “QUIN TEMPS QUE FA!”
1.8.1. Text i simbologia meteorològica (extrets de Rosell i Homs 2010: 168)
1.8.1.1. Text
Per a demà es preveu un dia força variable, ja que estem afectats per l’acció d’una
pertorbació amb vents forts de llevant que portaran molta humitat. Al Pirineu més
oriental hi haurà ruixats de neu en cotes altes i al Prepirineu es formaran nuvolades
que podrien descarregar ruixats en forma de calamarsa o pedra. A la Catalunya central
es produiran tempestes, amb llamps i trons. A la zona del litoral creixeran nuvolades
que podran produir pluges intenses i fins i tot alguns aiguats. En canvi, a ponent, al pla
de Lleida, el cel estarà serè i lluirà el sol, tot i que a la tarda podria haver-hi núvols i
clarianes. A les Illes i també a la zona costanera del País Valencià hi haurà ruixats i
tempestes. La mar estarà molt alterada amb maregassa i mar de fons o maror. En
resum, tindrem un temporal de llevant que provocarà precipitacions i tempestes,
sobretot a la part oriental del país.

1.8.1.2. Simbologia
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2. FOTOGRAFIES D’ALGUNES DE LES SESSIONS

Fotografia 1: Disposició d’aula el dia 30/05/2013 per imitar sala d’espera CAP/Hospital.
Sessió 6: “Què et fa mal?” amb la pluja d’idees de conceptes de fons.

Fotografia 2: Mostra de la pluja d’idees de conceptes
corresponent a la sessió del dia 20/06/2013. Sessió 10: “Quin
temps que fa!”
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3. MOSTRA D’UN PRODUCTE ELABORAT PER L’ALUMNAT

Producte 1: Mapa del temps elaborat en la sessió 10, 20/06/2013
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4. MODEL DISSENYAT DE QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ I D’AVALUACIÓ
DOCENT

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ I D’AUTOAVALUACIÓ DE LES SESSIONS
DE CONVERSA
1. Les activitats i dinàmiques que s’han fet han respost a les meues
expectatives inicials?
☐ Sí ☐ No
2. Les sessions de conversa m’han ajudat a millorar la meua fluïdesa oral en
català:
☐ Sí ☐ No (Si la resposta és sí, en quin grau: ☐ Poc ☐ Bastant ☐ Molt ☐
Moltíssim)
3. El dia que m’ho vaig passar millor va ser quan vam
fer..............................................................
...............................................................................................................................
.........................
4. El dia que m’ho vaig passar pitjor va ser quan vam
fer.............................................................
...............................................................................................................................
........................
5. Diria que, en general, les sessions de conversa han sigut (defineix-les amb 2
o 3 adjectius):
...............................................................................................................................
........................
6. Digues alguna cosa que hagis après en alguna o en algunes de les sessions
a què has assistit:
...............................................................................................................................
........................
...............................................................................................................................
........................
7. Què hi has trobat a faltar? Què t’hi hauria agradat de fer o de treballar?
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...............................................................................................................................
........................
...............................................................................................................................
........................
8. Crec que la meua participació ha sigut: ☐ Molt baixa ☐ Baixa ☐ Alta ☐
Molt alta
9. La valoració del professor/dinamitzador és (1=molt negativa, 2=negativa,
3=positiva, 4=molt positiva):
Preparació d’activitats: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
☐ 3☐ 4 ☐

Dinamització sessions: 1 ☐ 2

Transmet continguts de forma clara: 1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐ Sap motivar el grup: 1
☐ 2 ☐ 3☐ 4 ☐
10. Valoració general de les sessions de conversa: 1 ☐
11. Valoració general del professor/dinamitzador: 1 ☐

2☐
2☐

3☐

4☐

3☐

4☐

12. Altres observacions que vulguis fer:
...............................................................................................................................
........................
...............................................................................................................................
........................
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4.1 RESPOSTES ANÒNIMES DE L’ALUMNAT ASSISTENT A L’ÚLTIMA SESSIÓ
AL QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ I D’AVALUACIÓ DOCENT
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1. CURS 1: SESSIÓ IMPARTIDA EL 25/06/2013
1.1. Material didàctic real proporcionat a l’alumnat:

Imatge 1: Horari de trens Lleida-Barcelona

Imatge 2: Horaris de tren Barcelona-Lleida
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Imatge 3: Horaris d’autobús i de tren Lleida-Balaguer i Balaguer-Lleida
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1.2. Fotografia de la sessió:
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2. CURS 2: SESSIÓ IMPARTIDA EL 24/07/2013
2.1. Material didàctic:
2.1.1. Imatges de la part de la unitat didàctica del llibre de text relacionada:

Imatge 4: Pàgina 23 de la UD 2 Nou bàsic 1 (Castellnou ed.)
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Imatge 5: Pàgina 24 de la UD 2 Nou bàsic 1 (Castellnou ed.)
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Imatge 6: Pàgina 26 de la UD 2 Nou bàsic 1 (Castellnou ed.)
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2.1.2. Fotografies de les diverses famílies per a la realització de la dinàmica (font:
Galeria d’imatges de l’Office.com):
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2.1.3. Presentació de diapositives projectada

175

TFM
Annex III: Material didàctic de les sessions impartides en els cursos, fotografies i
productes de l’alumnat
Andratx Badia Escolà

176

TFM
Annex III: Material didàctic de les sessions impartides en els cursos, fotografies i
productes de l’alumnat
Andratx Badia Escolà

177

TFM
Annex III: Material didàctic de les sessions impartides en els cursos, fotografies i
productes de l’alumnat
Andratx Badia Escolà

2.2. Fotografies de la sessió:

Fotografia 3: Correcció d’errors generals detectats en l’escriptura de les postals

Fotografia 2: Activitat d’ampliació final.
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2.3. Productes elaborats per l’alumnat (postals):

Producte 1: Postal elaborada pel grup 1 corresponent a la fotografia de la primera
família

Producte 2: Postal elaborada pel grup 2 corresponent a la fotografia de la quarta
família
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Producte 3: Postal elaborada pel grup 3 corresponent a la fotografia de la vuitena
família

Producte 4: Postal elaborada pel grup 4 corresponent a la fotografia de l’onzena
família.
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