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RESUM 

En el moment històric actual, és freqüent la confluència de diverses 

llengües en la quotidianitat dels ciutadans. Com més va més s’incrementa el 

contacte diari amb diverses llengües i, en conseqüència, la necessitat de tenir-

ne cert domini. Les Illes Balears en són un bon exemple: per una banda, hi ha 

la llengua catalana, la llengua pròpia de les Balears i del col·lectiu majoritari de 

ciutadans, i vehicular de l’ensenyament; per una altra, hi ha el castellà, que és 

la llengua habitual d’un nombre més elevat que mai de persones que viuen a 

les Balears; finalment, hi ha la presència, com més va més important, d’altres 

llengües que formen part d’aquest paisatge lingüístic o que són les llengües 

primeres d’un nombre significatiu de ciutadans. 

Aquesta nova realitat plurilingüe i heterogènia es veu reflectida a les aules 

del sistema educatiu Balear i, en certes ocasions, ha originat actituds de rebuig 

o s’ha interpretat com un problema.  

El sistema educatiu és un element important en la configuració d’una 

societat, més en moments de grans canvis i transformacions. Per això, les 

pràctiques educatives que parteixen del reconeixement de la diversitat 

lingüística de casa i la resta del món, a través del treball d’unes actituds 

basades en el respecte i la valoració de totes les llengües que es parlen (no 

només de les pròpies o oficials), contribueixen a l’eliminació d’actituds de 

rebuig o prejudicis lingüístics no només pel que fa a la utilització del català, 

llengua minoritzada a les Illes Balears, sinó de qualsevol altra llengua del dia a 

dia de la ciutadania del país. 

Aquest treball planteja una proposta de treball didàctic interdisciplinari que 

pretén fer un recorregut per la diversitat lingüística de les aules i del món de 

manera general, per així entendre la realitat sociolingüística de la llengua 

catalana en un context global. 

Paraules clau: diversitat lingüística, sociolingüística, interdisciplinarietat, 

didàctica, llengua catalana 
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1. INTRODUCCIÓ  

Per desenvolupar la proposta didàctica d’aquest treball, el document es 

dividirà en quatre capítols, més la bibliografia i els annexos. Per començar, 

s’explicarà i justificarà la tria del tema i s’exposaran els objectius i les hipòtesis 

inicials de la feina. Després, es durà a terme un repàs de la informació rellevant 

disponible fins al moment sobre experiències anteriors que tenguin relació amb 

el treball per projectes interdisciplinaris, l’aprenentatge de continguts de 

sociolingüística a l’etapa ESO, la didàctica i valoració de la diversitat lingüística 

mundial, etc. Tot seguit s’explicarà detalladament la proposta didàctica 

específica d’aquest treball amb una sèrie de practiques d’ensenyament-

aprenentatge concretes i el procediment establert per dur-les a terme i avaluar-

les. Per acabar, es farà un repàs dels principals resultats i les aportacions de la 

proposta que contribueixen a assolir els objectius establerts.  

1.1. Presentació i motivació 

Actualment en el món es calcula que es parlen 5.000 llengües 

aproximadament. Cada una d’aquestes llengües reflecteix una visió única del 

món, un bagatge cultural i històric de gran riquesa que si desapareix serà una 

peça insubstituïble del coneixement cultural humà. Malauradament, més de la 

meitat d’aquestes llengües es troben amenaçades en un context de 

globalització i polítiques lingüístiques i de mercat on només unes poques 

llengües, més majoritàries, són promocionades i tenen garantits els seus drets 

lingüístics i la plenitud d’ús (Junyent, 1999). 

La situació sociolingüística de la llengua catalana en aquest context 

d’acord amb les dades del darrer Informe sobre la situació de la llengua 

catalana (Pradilla et al. 2015) és, en part, favorable si tenim en compte dades 

demogràfiques, la vitalitat d’ús, l’aprenentatge i la transmissió generacional, el 

reconeixement jurídic oficial almenys a l’Estat espanyol, el sòlid equipament 

lingüístic,... Ara bé, si valoram la situació política de la llengua en general, 

aquesta encara es troba en situació de subordinació lingüística compartint en 

tots els casos el territori amb una altra comunitat lingüística (castellà, francès o 
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italià) que la minoritza. La normalització lingüística no s’ha assolit a cap dels 

territoris on la llengua catalana és històricament la llengua pròpia, i a l’entrada 

del segle XXI el català es troba en un moment ambigu i inestable que no 

podem saber com es resoldrà. A les Illes Balears, a més, des de la segona 

meitat del segle XX una sèrie de canvis històrics, polítics, socioeconòmics i 

demogràfics que han ocasionat transformacions en molts aspectes de la 

societat. Sobretot l’arribada massiva d’immigrants i el canvi de model econòmic 

han tengut repercussions significatives des del punt de vista cultural i lingüístic. 

(Buades, 2008) 

L’ús de la llengua de l’indret on es viu i el coneixement de la seva història i 

cultura és un factor decisiu que contribueix a l’autonomia de les persones, que 

les capacita per participar en condicions d’igualtat en la societat i que, per tant, 

és clau perquè puguin esdevenir ciutadans de ple dret. Per això, les pràctiques 

educatives que parteixen del reconeixement de la diversitat lingüística de casa i 

la resta del món, a través del treball d’unes actituds basades en el respecte i la 

valoració de totes les llengües que es parlen (no només de les pròpies o 

oficials), contribueixen a l’eliminació d’actituds de rebuig o prejudicis lingüístics 

no només pel que fa a la utilització del català, sinó de qualsevol altra llengua 

del dia a dia de la ciutadania del país.  

D’acord amb això, aquest treball neix motivat per l’interès de fer una 

proposta didàctica que aporti una innovació respecte dels treballs previs amb 

l’objectiu de formar i sensibilitzar a l’alumnat amb la diversitat lingüística 

mundial i els paràmetres contextuals que condicionen la situació d’aquestes 

llengües, per acabar fent una proposta de convivència lingüística des d’una 

perspectiva respectuosa i global: l’ecolingüística. Això també ajudarà als 

alumnes a entendre millor la realitat sociolingüística del seu entorn en el 

context de les Illes Balears, poder donar resposta a qüestions d’estricta 

actualitat i prendre decisions en un futur en consciència. Per fer-ho, es planteja 

un treball interdisciplinari que requerirà la implicació de diverses matèries 

d’ESO: les assignatures lingüístiques, les ciències socials, l’educació artística i 

la informàtica, entre altres.  
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1.2. Objectius del treball 

El sistema educatiu és un dels element clau en el procés de normalització 

d’una llengua, podent arribar a ser-ne el principal factor de difusió. A més, 

també és un escenari idoni que permet aplicar pràctiques que facin avançar 

cap a una societat democràtica, oberta, inclusiva i que valori la diversitat com 

un valor positiu. Per això, aquest treball té per objectiu principal desenvolupar 

una proposta didàctica que acosti els alumnes de l’etapa de l’escolarització 

obligatòria al coneixement de la diversitat lingüística mundial partint de la 

realitat sociolingüística i cultural del seu entorn perquè puguin entendre millor 

les relacions entre la llengua, la cultura i la societat del seu medi i adquireixin 

una consciència lingüística i sociocultural global. També, de manera 

secundària,  que els alumnes entenguin els avenços i les mancances del 

procés de normalització de la llengua  catalana. 

Amb aquest objectiu principal, ens en plantejam d’altres de necessaris 

com el de conèixer els conceptes d’educació plurilingüe i competència 

intercultural per reflexionar sobre la importància de conèixer més llengües des 

del punt de vista comunicatiu però també des d’un punt de vista emocional que 

permeti valorar positivament el fet de conviure en una societat amb diferents 

llengües i cultures. Per això, un altre objectiu és investigar la cabuda de la 

sociolingüística i el coneixement de la diversitat lingüística global dins els 

currículums de secundària i investigar les possibilitats de treball i la seva 

importància al sistema educatiu. 

Amb l’objectiu d’aprofitar la diversitat lingüística creixent a les aules a les 

Illes Balears com a punt de partida de la feina, es vol partir de les inquietuds i la 

realitat més propera dels alumnes per tal de formar persones conscients del 

món, compromeses i capacitades per fer canvis socials des de la perspectiva 

dels drets humans i lingüístics amb l’objectiu de millorar el benestar humà i 

valorar la diversitat lingüística i cultural com una riquesa que cal respectar i 

conservar, a més, de lluitar contra el racisme i la xenofòbia. Alhora, es té per 

objectiu treballar continguts curriculars transversals de diferents assignatures 

que seran complementaris al temari del curs per tal que els alumnes entenguin 
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la relació que s’estableix entre ells i treballin múltiples competències, així com 

també posar en pràctica diferents metodologies i sistemes d’avaluació que 

ajudin als alumnes a treballar i aprendre de manera significativa. 

En definitiva, aquest treball té per objectiu plantejar una proposta que 

acosti els alumnes a moltes de les qüestions que tenen lloc al seu entorn i que 

encara avui en dia generen polèmiques i apareixen regularment als mitjans de 

comunicació per tal que, com a futurs ciutadans, les coneguin en profunditat 

per poder entendre-les, i valorar-les, i prendre decisions amb consciència en un 

futur.  

 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

Les llengües que coneixem i parlam són un dels elements principals de 

les nostres relacions socials diàries. Utilitzam el llenguatge contínuament però 

reflexionam poc sobre aquesta habilitat o sobre la diversitat lingüística existent i 

les raons per les quals les llengües del nostre entorn tenen més o manco 

presència, prestigi, ús social, extensió geogràfica, etc.  

En aquest capítol veurem com en el sistema educatiu el coneixement i 

treball de la diversitat lingüística ha estat poc treballat tot i ser una bon opció 

per acostar als alumnes al seu entorn, descobrir les relacions que s’estableixen 

entre les llengües, la societat i la cultura i relacionar continguts amb altres 

branques del coneixement que hi tenen relació.  

2.1 Justificació curricular 

Per començar, convindria recordar la presència dels continguts de 

sociolingüística en el currículum educatiu de les Illes Balears. En primer lloc, al 

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears hi trobam entre els seus objectius:  

- Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua 

catalana i en llengua castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se 

en el coneixement, la lectura i l’estudi de les seves literatures. 
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- Valorar la diversitat de cultures i societats i desenvolupar actituds de 

respecte envers la seva llengua, tradicions i costums. 

[...] 

També, l’article 6 diu: «La llengua catalana com a llengua de 

l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació La llengua catalana, pròpia de 

les Illes Balears, serà utilitzada com la llengua de l’ensenyament, 

l’aprenentatge i la comunicació amb la finalitat que l’alumnat tengui una 

competència que li permeti comunicar-se normalment i correctament al final del 

període d’escolarització obligatòria.» (2008:6) 

En segon lloc, al currículum de llengua i literatura catalana concretament, 

hi trobem la següent informació: «la llengua d’un grup humà és part indestriable 

del patrimoni històric i cultural d’aquest grup, que l’ha emprada com a 

instrument de comunicació interna i, per tant, de cohesió social, i l’ha assumida 

com a senyal distintiu davant d’altres grups i com a vehicle de certes 

manifestacions artístiques que se sumen, per un costat, a altres mostres 

d’identitat d’aquell grup i, per un altre, al bagatge de la literatura universal. En 

aquest sentit, la llengua també és vehicle d’expressió artística.» (2008:1) 

[…] 

«A les Illes Balears la realitat sociolingüística encara és més diversa a 

causa de la presència creixent d’alumnes de procedència estrangera que tenen 

com a llengua primera una distinta de les dues llengües oficials de la comunitat 

autònoma. L’escola, evidentment, no pot redreçar per si sola el fenomen de l’ús 

desigual de les dues llengües oficials, però sí que constitueix un element bàsic 

en la normalització lingüística de la societat, en la mesura que pot assegurar el 

coneixement per part de tothom de totes dues llengües oficials.» (2008:2) 

[...] 

«Les consideracions sobre la llengua i sobre el que és ensenyar-la han de 

portar a adoptar un enfocament comunicatiu i funcional, caracteritzat pel treball 

de les habilitats lingüístiques d’una manera integrada tot partint de les 
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necessitats comunicatives de l’alumnat i de la diversitat discursiva en situacions 

reals d’ús» (2008:2) 

[...] 

«Aquests conceptes, vigents avui, poden ampliar-se amb una visió 

complementària del paper de la llengua com a instrument per comunicar-se i 

per aprendre, en el marc dels intercanvis comunicatius i de les experiències 

d’aprenentatge i en un context plurilingüístic i pluricultural.» (2008:7) 

[...] 

«Cal fomentar, també, en el marc d’una adequada gestió social de l’aula, 

una actitud de respecte envers la diversitat lingüística i cultural.» (2008:11) 

D’entre els objectius del Currículum de Llengua Catalana i Literatura, 

podem destacar:  

- Adonar-se que les produccions literàries constitueixen diverses 

interpretacions del món i de l’individu; afavoreixen el desvetllament de la 

imaginació i del bon gust estètic, i són un mitjà d’arrelament, de participació 

en la cultura pròpia i de relació amb altres pobles. 

- Conèixer la realitat plurilingüe i pluricultural de les Illes Balears, de l’Estat 

espanyol i del món actual, i ser conscient de la riquesa que representa i de 

les diverses situacions que plantegen les llengües en contacte. 

- Reconèixer el fet que la relació de pertinença a les Illes Balears implica 

l’aprenentatge i la capacitat d’ús de la llengua catalana. 

En darrer lloc, pel que fa als continguts dels diferents cursos, podem 

destacar els següents del bloc 2, Llengua i societat:  

- Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i 

col·lectiva. Actituds i prejudicis.  

- La diversitat lingüística en el món actual. Principals famílies lingüístiques.  

- Les llengües romàniques.  

- Procés de formació i transformació de les llengües.  
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- Les llengües en contacte. El conflicte lingüístic.  

- La variació social del català. 

- Les llengües de l’Estat espanyol. Factors històrics que l’han originat. 

Coneixement general de la diversitat lingüística i de la distribució geogràfica 

de les llengües de l’Estat, valorant-la com a font d’enriquiment personal i 

col·lectiu.  

- El domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua catalana i 

la variació geogràfica del català. 

2.2 L’educació plurilingüe i intercultural 

La diversitat lingüística a les Illes Balears ha augmentat molt a causa de 

les diferents onades migratòries, provinents de diversos indrets d’Espanya i 

d’arreu del món, sobretot esdevingudes a partir dels anys 1990 i la primera 

dècada del 2000. En els darrers anys, la situació de crisi econòmica ha 

provocat un lleu descens en aquesta tendència creixent anterior. Igualment, els 

fluxos migratoris arribats a les Balears i la seva deriva multicultural en la 

societat balear constitueixen un fet sòlid destinat a durar en les generacions 

vinents que a més, amb el turisme, han modificat per moments les estructures 

socials illenques. (Buades, 2008) Els canvis constants en una societat 

exigeixen una anàlisi i un replantejament freqüents de les situacions i els 

contextos sotmesos a l’evolució. D’acord amb això, és important recordar que 

la feina feta als centres educatius és decisiva en la configuració de la realitat 

d’un país, més en moments de grans canvis, de manera que el sistema 

educatiu no pot quedar al marge d’aquesta nova realitat social tan plural i s’ha 

d’adaptar al fet de conviure amb alumnes que aporten fins a 57 llengües 

diferents. (Bassa i Martín, 2013) 

Aquests canvis socials han obligat els professionals de l’educació a 

treballar per tal de poder dur a terme una fàcil integració lingüística, acadèmica, 

emocional i social dels nouvinguts a la comunitat d’acollida sense deixar mai 

d’avançar cap al plurilingüisme i l’educació intercultural en una societat 

caracteritzada per la multiculturalitat. D’acord amb Buades (2008:8) la realitat 
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del país en aquestes circumstàncies facilita «l’oportunitat de repensar què ens 

uneix com a éssers humans, com podem ajudar a la convivència i a fer poble 

compartint la nostra llengua i cultura alhora que millorem amb les aportacions 

d’altres com l’àrabomusulmana, l’africana, la germànica, la caribenya, la xinesa 

o l’anglesa, les quals tenen cada cop una petjada més grossa a les Balears.» 

Per tant, un bon punt de partida per treballar la diversitat lingüística  a les Illes 

Balears serà aquell que tengui en compte la diversitat de llengües i 

procedències culturals que ara conformen les aules garantint el coneixement 

del català i paral·lelament promovent la consolidació de les llengües familiars 

dels alumnes d’origen estranger. Ha de ser així perquè en un món globalitzat i 

en constant evolució, el coneixement de diverses llengües a nivell comunicatiu 

s’exigeix gairebé de manera imprescindible a nivell acadèmic i professional. Per 

això, una de les responsabilitats del sistema educatiu de la comunitat lingüística 

catalana ha de ser «donar una resposta adequada a aquestes noves 

demandes, sense oblidar que, alhora, han de garantir el coneixement i l’ús de 

la llengua catalana [...], com a forma d’assegurar-ne la continuïtat i el dret de 

tots els ciutadans a conèixer-la i a usar-la.» (Generalitat de Catalunya 2015:57). 

Els centres educatius tenen un paper aglutinador en la configuració d’una 

societat plural i, per això, l’educació ha d’atendre la diversitat i contribuir a la 

formació d’individus capacitats per integrar-se socialment i culturalment i per 

poder valorar les diferents cultures i llengües. Per això, el reconeixement de la 

diversitat cultural és un factor decisiu per a la integració i valoració de les 

minories.  

L’educació plurilingüe, entesa no només com la capacitat de conèixer més 

de dues llengües, sinó com una competència intercultural que serveix per  

conviure en una societat on trobem individus amb llengües i cultures diverses, 

ara per ara, és gairebé una necessitat. Com expliquen Baldaquí i Junyent 

(2013: 49) «aquesta competència implica la reflexió sobre la diversitat de les 

llengües i els usos lingüístics, sobre les relacions que hi ha entre les llengües, 

sobre el seu paper en les nostres vides i en les relacions que establim amb els 

altres». El coneixement de diverses llengües en el món actual és una riquesa 

cultural que no fa més que afavorir al parlant aportant-li beneficis no només 
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convivencials, sinó també socials, neurològics, laborals.... A més, valorar i 

afavorir la consolidació de les llengües que han fet arribar els diferents 

moviments migratoris, en aquest cas a les Balears, és una oportunitat per 

augmentar la capacitat dels alumnes de relacionar-se amb la resta del món i 

facilitar la integració d’aquests col·lectius. Per això, els currículums educatius 

han de fomentar el respecte per la diversitat lingüística, el desig d’aprendre 

qualsevol llengua i cultura, i potenciar valors i actituds positives davant totes les 

llengües i les persones que les parlen. L’objectiu final seria que «els alumnes 

tenguin una competència lingüística sòlida i consistent en tantes llengües com 

sigui possible, facilitant així la transferència d’aprenentatges d’una llengua a les 

altres, i promoure el respecte per la diversitat lingüística, fomentant el desig 

d’aprendre qualsevol llengua i cultura» (Generalitat de Catalunya 2015: 72). 

L’educació plurilingüe cerca precisament això, el desenvolupament de la 

competència comunicativa en dues o més llengües i l’establiment d’una 

interrelació entre elles. Com explica Rosselló: «No es tractaria, doncs, d’una 

simple sumatòria de competències monolingües, sinó una competència que 

emergeix de l’entramat que conformen dels repertoris disponibles en la 

comunicació i la creació verbal». (2010:53) 

Amb l’aplicació d’un model d’educació intercultural i plurilingüe es 

contribueix a la sensibilització i la preservació de la diversitat lingüística del 

món, alhora que es consolida la llengua pròpia, en aquest cas la catalana, com 

a llengua comuna, vehicular, d’identitat i de convivència en la societat i com a 

instrument per reflectir i expressar una única personalitat cultural col·lectiva  

entre les moltes altres existents al món que també cal preservar.  

Seguint amb aquests camps de l’educació que s’estan obrint pas, 

l’educació intercultural, d’acord amb Buades (2008), és aquella que pretén fer 

fructífer l’encontre amb altres cultures amb l’objectiu de fer repensar la pròpia 

cultura, relativitzar el seu etnocentrisme i experimentar formes de diversitat 

cultural noves i atentes al futur, per exemple, el multilingüisme. Aquest nou 

enfocament s’adreça a tot l’alumnat sense fer distincions de procedència per tal 

d’educar amb valors per a la democràcia, el diàleg i en contra del racisme i la 

xenofòbia. Vallespir (2006:90-91) parla d’interculturalitat com: 



[13] 
 

un projecte ideal que ha de prendre forma progressivament i que representa un 

nou concepte de relacions entre cultures. [...] un canvi d’actitud envers els altres 

que ens ajuda a repensar i reconstruir la nostra pròpia cultura i a desconstruir el 

currículum ocult dels prejudicis i racismes transmesos de generació en 

generació. L’escola intercultural ha d’educar [...] per viure plegats amb la 

diferència. 

La interculturalitat, doncs, és una metodologia educativa que defensa els 

drets dels pobles a ser ells mateixos i implica, també, el deure a entendre i 

atendre la diversitat de formes de vida entre grups culturals diversos. És una 

proposta que, en definitiva, forma als futurs ciutadans per desenvolupar-se en 

una societat multicultural i democràtica.  

L’educació intercultural preveu aspectes com l’acostament i l’intercanvi 

entre cultures diferents, el reconeixement i l’acceptació d’identitats culturals de 

tots els membres del grup en contacte, la defensa explícita de la identitat 

pròpia, l’arrelament en el medi social i cultural, l’anàlisi de la realitat en sentit 

crític i transformador, la superació de les desigualtats socials... En definitiva, 

procura l’enriquiment cultural dels ciutadans aprofitant la diversitat ètnica i 

cultural existent per tal de promoure el reconeixement i el respecte a la 

diversitat per tal de desenvolupar una societat democràtica basada en la 

igualtat, la tolerància i la solidaritat (Vallespir 2006:90).  

De manera més formal, la Generalitat de Catalunya (1999:17) especifica 

els següents objectius de l’educació intercultural: 

- Respectar i acceptar les diverses maneres d’entendre la vida de la 

diversitat cultural existent.  

- Valorar elements diversos dels bagatges culturals d’altres grups 

humans. 

- Desenvolupar actituds d’empatia i comprensió cap a valors, creences i 

comportaments d’altres cultures sense que això impliqui sempre 

aprovar-les. 

- Superar prejudicis respecte de persones i grups ètnics o culturals 

diferents. 
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- Potenciar el sentit crític, tant pel que fa a la pròpia cultural com a 

d’altres. Més davant lleis i situacions injustes que retallin els drets 

humans individuals i col·lectius.  

- Identificar-se amb la comunitat cultural pròpia, però sense tancar-se a 

d’altres.  

A més, podríem afegir-ne d’altres més concrets proposats per Vallespir 

(2006:91): 

- Millorar l’autoestima de l’alumnat, sobretot el que pertany a grups 

minoritaris. 

- Introduir a l’escola elements culturals dels alumnes. 

- Integrar, socialment i afectivament, l’alumnat minoritari en la dinàmica 

escolar. 

- Procurar la igualtat d’oportunitats acadèmiques. 

- Potenciar la convivència i la cooperació entre tot l’alumnat.  

- Etc.  

Hem de tenir en compte que el fet de treballar amb l’objectiu d’afavorir el 

desenvolupament d’una identitat cultural oberta, respectuosa i flexible capaç 

d’incorporar elements d’altres cultures de l’entorn no significa renunciar a la 

pròpia d’identitat. Es tracta sobretot de no rebutjar ni menysprear d’altres 

llengües i cultures i, a més, veure la interacció cultural com una oportunitat per 

poder enriquir-se i evolucionar. Perquè això sigui possible, és necessari que els 

membres d’un grup cultural coneguin la seva pròpia identitat i s’hi sentin segurs 

per després poder ser «capaços d’obrir-se, valorar i acceptar el contacte amb 

altres grups culturals per mantenir contactes interculturals valuosos i positius» 

(Vallespir 2006: 5).   

D’acord amb Tedesco (2002), integrar-se en una unitat més gran 

únicament és possible si hom parteix d’una identitat cultural pròpia que sigui 

sòlida i segura. La confiança en si mateix constitueix un punt de partida central 

de qualsevol estratègia perquè hom s’integri i comprengui l’altri. Infravalorar allò 

que és propi no pot ser la font d’una cultura de pau. En aquest sentit, els 

alumnes pertanyents a comunitats lingüístiques en situació de minorització 
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lingüística com la catalana han de tenir l’oportunitat de refermar la seva cultura 

pròpia amb tota la informació sociolingüística, històrica i lingüística necessària. 

D’aquesta manera podran superar actituds de menyspreu i prejudicis com 

l’autoodi, conèixer la realitat cultural del seu entorn i les relacions que 

s’estableixen entre la llengua i la societat, els avenços i les mancances del 

procés de normalització de la llengua, i adquirir consciència lingüística i 

sociocultural individual i col·lectiva.  

Seguint Mayans i Sanz (2001:5), en una situació de normalitat lingüística 

l’estudi de la sociolingüística a les aules no es veuria com una opció tan 

necessària: 

des del món de l’ensenyament segurament no hi ha un interès particular per fer 

conèixer a l’alumnat els conceptes bàsics de sociolingüística ni es percep gaire la 

necessitat d’analitzar críticament els prejudicis lingüístics, que poden impedir 

acceptar i apreciar un fet tan evident com que la diversitat lingüística és una part 

més del patrimoni cultural de la humanitat que cal preservar. En canvi, sembla 

que, a priori, situacions de conflicte lingüístic han de facilitar la reflexió sobre 

aquests temes, i més en un context com l’actual, en què a tot Europa arriben 

persones procedents d’altres llengües i cultures. 

Pel que fa a les oportunitats de la comunitat lingüística catalana, la pròpia 

experiència dels catalanoparlants els permet comparar la seva situació 

sociolingüística a la d’altres llengües del món i entendre com funcionen 

processos com el de substitució lingüística, abandonament lingüístic, 

persecució lingüística política, autoodi,... per després solidaritzar-se amb 

situacions de desigualtat i injustícies socials i lingüístiques. Per això, aquesta 

situació sociolingüística és un bon punt de partida per treballar la qüestió de la 

diversitat lingüística mundial  a les aules i aprendre a valorar-la com un fet 

natural que no fa més que enriquir el patrimoni cultural humà de manera global 

i no obstaculitzar la comunicació entre les diferents comunitats lingüístiques, 

com assenyalen alguns prejudicis nascuts en la ignorància. 

Com expliquen Mayans i Sanz (2001:5), reflexionar i aprendre com 

funcionen els mecanismes socials que regulen les actituds lingüístiques i de 

grup envers els prejudicis lingüístics «ens pot ajudar en un dels temes clau per 
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al futur de les llengües que pateixen un procés de minorització: incidir en el 

comportament sociolingüístic de l’alumnat i en les pautes d’ús.» Baldaquí i 

Junyent (2003:41) recorden la importància de treballar a l’aula la diversitat 

lingüística tenint en compte quines són les actituds dels alumnes:  

No podem oblidar que, en situacions de competència entre llengües, com és la 

realitat sociolingüística del domini lingüístic català, la percepció que tenim sobre 

les llengües està molt mediatitzada per les actituds, que, a la vegada són el 

resultat d’experiències personals, familiars i de grup que tenen lloc en contextos 

vitals concrets. [...] el lloc en què es realitzi el treball escolar condicionarà els 

coneixements previs de l’alumnat, les seves percepcions i creences i les actituds 

sobre les llengües. 

Un dels objectius del coneixement i la reflexió sobre la diversitat 

lingüística i els usos i vitalitat d’una llengua és doncs conèixer aquesta 

informació de la manera més objectiva possible, a partir de notícies, recerca, 

dades i fets en un procés que obligui a cada alumne a fer un treball que l’ajudi a 

posar en qüestió les actituds i actuacions lingüístiques individuals i col·lectives. 

D’aquesta manera hom pot adonar-se dels propis prejudicis o mancances en la 

utilització d’una llengua i adoptar i promoure una actitud de respecte envers 

totes les llengües i adhesió o lleialtat cap a la llengua catalana, sigui la seva 

llengua materna o no (Baldaquí i Junyent, 2013). Com sabem, el procés de 

normalització de la llengua catalana és responsabilitat de tots els ciutadans que 

habiten els territoris històrics de la seva comunitat lingüística i, d’acord amb 

Melià (2017): 

 perquè una llengua pugui assolir –o mantenir– una situació de normalitat amb 

relació a les funcions que, com a llengua pròpia, li corresponen dins la comunitat 

corresponent, cal que els qui hi viuen en participin. No n'hi ha prou de tolerar-la –i 

als seus parlants– si la condició és que no t'afecti gens. Amb relació a les llengües 

presents en una societat, tot el que les afecta incideix, amb intensitats diferents, 

sobre tothom. Així, en el nostre cas la normalització del català s'assolirà quan 

cadascun dels ciutadans assumeixi el compromís que li correspon. I tothom n'hi té. 

Així doncs, la finalitat principal de treballar i reflexionar sobre la diversitat 

lingüística de manera objectiva és que els alumnes millorin les actituds i els 

usos lingüístics en un context de maduració tant individual com col·lectiu del 
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grup classe assolint el compromís lingüístic que com a futurs ciutadans hauran 

de tenir en un context, com ja hem dit, de cada cop més multicultural i 

heterogeni.  

Baldaquí i Junyent (2013) afirmen que tradicionalment a l’ensenyament 

obligatori (primària i secundària) el treball de continguts sobre la diversitat 

lingüística ha estat força marginat «tot i que és un tema que ofereix moltes 

possibilitats, tant de relació amb altres coneixements com de desenvolupament 

de capacitats dels alumnes. [...] la mateixa lingüística [...] teòrica no ha afavorit 

gaire la divulgació d'aquest coneixement i per això no és habitual que formi part 

del currículum.» És sobretot ara, amb l’arribada i convivència d’alumnes 

provinents de tot el món, que apareix una oportunitat única per treballar la 

diversitat lingüística a les aules que ens permet aprendre no només amb 

recursos teòrics sinó també podent incorporar el coneixement que ens aporten 

els alumnes mateixos amb les seves diferents llengües, experiències, opinions, 

etc. Aquests mateixos alumnes, de vegades sense ser-ne conscients, ja 

coneixeran una mica la diversitat lingüística a partir dels usos lingüístics que 

facin en el seu entorn més proper i familiar. Després, si aquesta informació es 

posada en comú, pot portar-nos a realitats i entorns més llunyans que per 

ventura no sabíem ni que existien. Aquestes oportunitats fan que aquesta feina 

sigui apropiada per a tots els nivells acadèmics.  

2.3 Qüestions metodològiques: el treball interdisciplinari per projectes 

La metodologia de treball més adequada d’acord amb la informació 

exposada fins aleshores serà aquella que tendrà en compte la participació 

activa dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge: participació en la 

selecció del tema, recerca d'informació en contextos reals, anàlisi i valoració de 

dades de manera pràctica, posada en comú dels resultats, intercanvi dels 

coneixements a través de debats.... Per això, les propostes de treball haurien 

de partir de l'activitat de l'alumne i promoure el debat i la construcció conjunta 

del coneixement. D’acord amb això, el paper del professor serà el de guiar tot 

el procés, orientant l’alumne en la tasca de construcció del seu coneixement 

amb el disseny i el seguiment d'activitats que posin en contrast els 
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coneixements previs de l'alumnat, per exemple prejudicis lingüístics, amb les 

dades extretes de la realitat i tota la informació tractada. Allò que cal provocar 

per aconseguir l’aprenentatge significatiu és un conflicte cognitiu que es genera 

en posar en contacte els coneixements previs de l’alumne amb la diversitat del 

món real. Aquest desajustament obliga els alumnes a ampliar i modificar les 

seves estructures cognitives personals augmentant el seu coneixement, en 

aquest cas, sobre les diverses realitats lingüístiques i, gradualment, generant 

actituds d'adhesió a la llengua pròpia i de respecte i interès respecte a la resta 

de llengües i cultures del món. (Ausubel, 1983) 

L’opció metodològica que més s’ajusta a aquestes necessitats de la 

societat actual és el treball per projectes. Aquest sistema de treball didàctic 

permet planejar el desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge 

des d’un punt de vista més personal respecte de l’alumne i interdisciplinari 

respecte de les matèries que tradicionalment han estat treballades sense 

relació entre elles. Els alumnes tenen un paper protagonista en tot el procés ja 

que no només es parteix dels seus coneixements previs, sinó que participen de 

forma activa en la presa de decisions durant tot el procés que té per objectiu 

resoldre una sèrie de qüestions a través de la investigació, l’autocorrecció 

d’errors, el treball en grup, l’autoavaluació, etc. (Bergadà, 2015) 

Els projectes, a més, tenen una relació directa amb el món exterior més 

enllà de l’aula. En un context de globalització i de grans possibilitats 

comunicatives com l’actual, cal ampliar les fronteres escolars i crear espais rics 

d’interacció per aprendre i per tal que els alumnes estiguin motivats i la feina 

que realitzin sigui real i significativa. A més, també se cerca crear una educació 

interdisciplinària que permeti adquirir coneixements de les diferents àrees 

educatives de manera integral i sense restriccions.  

Diferents teories psicopedagògiques, com el cognitivisme o el 

constructivisme, han defensat l’eficàcia d’aquestes noves pràctiques que 

afavoreixen l’aprenentatge significatiu a través de l’aprenentatge per 

descobriment, de connectar els nous coneixements amb els coneixements 

previs de l’alumne, de la comprensió lingüística, el treball cooperatiu i 
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l’enriquiment social, etc. D’acord amb Garcia (1990), per tal que un 

aprenentatge sigui significatiu existeixen tres requisits fonamentals:  

a) Els nous materials que s’aprenguin hauran de ser potencialment 

significatius, és a dir, substantius i no arbitraris per a poder ser relacionats 

amb les idees rellevants que ja tengui l’aprenent.  

b) L’estructura cognitiva prèvia del subjecte ha de tenir les idees rellevants 

necessàries per a que puguin ser relacionades amb els nous 

coneixements. 

c) El subjecte ha de manifestar una disposició significativa cap a 

l’aprenentatge, la qual cosa planteja l’exigència d’una actitud activa i la 

importància de factors com l’atenció i la motivació.  

És a dir, que perquè l’aprenentatge realment modifiqui les estructures 

cognitives de l’alumne hi ha d’haver una interacció o ancoratge entre la nova 

informació i les idees rellevants que ja posseïa l’alumne: «El resultat de la 

interacció que té lloc entre el nou material que serà après i l’estructura cognitiva 

existent és una assimilació entre els antics i nous significats per a formar una 

estructura cognitiva més altament diferenciada» (Ausubel, Novak i Hanesian 

1978:67-68). Aquest punt de partida que té en compte els coneixements previs 

dels alumnes per tal de començar a treballar nou material d’aprenentatge els 

motiva en la mesura que aquests poden atribuir sentit a allò que se’ls proposa. 

A més, hem de tenir en compte que l’alumnat també se sentirà motivat per a 

l’aprenentatge en un context de relacions interpersonals que afavoreixi la 

confiança mútua, l’acceptació i el respecte entre iguals.  

Des d’aquesta nova perspectiva, la tasca del docent serà la de programar, 

organitzar i seqüenciar els continguts de forma que els alumnes puguin realitzar 

un aprenentatge significatiu, fent encaixar els nous coneixements a la seva 

estructura cognitiva prèvia i evitant, per tant, l’aprenentatge memorístic o 

repetitiu (Garcia 1990:84). D’acord amb la teoria de Vigotsky que introdueix el 

concepte de zona de desenvolupament pròxim, les funcions psicològiques 

superiors són conseqüència del desenvolupament cultural i no del biològic i es 

desenvoluparan a través de l’activitat pràctica i instrumental en un context 
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d’interaccions i cooperació social: «Una operació que inicialment representa 

una activitat externa es reconstrueix i comença a succeir internament, un 

procés interpersonal queda transformat en un altre d’intrapersonal. En el 

desenvolupament cultural de l’infant, tota funció apareix dues vegades: primer a 

nivell social i, més endavant, a nivell individual; primer entre persones i després 

en l’interior individual. Aquest fet pot aplicar-se igualment a l’atenció voluntària, 

a la memòria lògica i a la formació de conceptes. Totes les funcions superiors 

s’originen com a relacions entre éssers humans.» (Vigotsky 1978:93-94). El 

psicòleg rus creu fermament que el camí a través d’una altra persona és la via 

central del desenvolupament de la intel·ligència pràctica. Per tant, el procés de 

mediació gestionat per part del professor és clau i permetrà que l’alumne 

gaudeixi d’una informació i atenció que l’ajudarà per modificant a poc a poc les 

seves estructures mentals. Després, amb el temps, aquestes funcions 

s’interioritzaran i seran útils amb independència de la presencia del professor o 

intermediari.   

A més, en tot aquest procés, el llenguatge és un instrument vertebrador 

que a la vegada s’enriqueix amb la pràctica i feina mitjançant l’ús de les 

habilitats lingüístiques. Per tant, un context d’aprenentatge caracteritzat per la 

participació, la comunicació i el treball conjunt, és un context que també 

afavoreix l’aprenentatge d’una o més llengües de manera integrada i pràctica.  

També, el treball convé que combini diferents registres comunicatius i 

llenguatges: escrit, oral, matemàtic, audiovisual, artístic... en diferents canals i 

posant en pràctica diverses intencionalitats. Cal aprofitar les possibilitats 

educatives de la interacció entre iguals i afavorir el treball cooperatiu, 

l’intercanvi de rols i les tasques col·lectives.  

Per tant, i d’acord amb tot allò vist fins aleshores, el sistema educatiu 

hauria de ser un espai on les propostes didàctiques estiguin enfocades als 

aprenentatges significatius i contextualitzats. Per aconseguir-ho, una altra 

característica que convé tenir en compte és la interdisciplinarietat, és a dir, la 

capacitat d’integrar coneixements i vincles entre estructures i continguts 

concrets de diverses disciplines tradicionalment treballades sense relació 

aparent. Les propostes interdisciplinàries permeten als alumnes crear 
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connexions cognitives que generen nous coneixements interrelacionats i 

superar la rígida estructura dividida en assignatures aportant consistència i 

pertinença al coneixement generat. «La combinació de coneixements i sabers 

des de diverses disciplines ha de poder donar resposta a la necessitat de 

transferència dels coneixements per tal que es puguin aplicar en contextos 

diferents, nous i canviants.» (Escola Pia de Catalunya 2015:8)  

Per treballar de manera interdisciplinària es combinen doncs continguts 

provinents de les diferents àrees, tot i que no és imprescindible que totes 

estiguin presents en les propostes desenvolupades. Quan aquestes 

s’organitzen es poden triar les matèries que hi participaran amb una presència 

equilibrada o triant-ne una de prioritària que faci de nucli respecte de les altres. 

Després en altres propostes poden treballar-se les disciplines que no s’hagin 

seleccionat. L’objectiu final en qualsevol cas és passar d’una estructura 

individualista i independent per treballar les matèries, a una estructura oberta 

que combini continguts de diferents disciplines per assolir un repte. Els temes 

interculturals es situen entre les principals preocupacions de l’educació per a la 

ciutadania en el moment actual de manera que es presenta com un tema 

potencial per treballar de manera transversal i integrada, especialment a 

secundària.  

2.4 Revisió d’altres propostes anteriors 

Algunes de les propostes de treball escolar que promouen la reflexió 

metalingüística i sobre la diversitat lingüística realitzades fins aleshores 

demostren les múltiples possibilitats per abordar el tema. En són exemple les 

organitzades pels membres de la GELA (Grup d’Estudis de Llengües 

Amenaçades) en el context del projecte Carpeta de la diversitat lingüística 

(Mayans, 2003):  

- Exposició La llengua, un gran tresor (en col·laboració amb el Centre 

Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions). Una 

exposició itinerant destinada a escoles, centres cívics, etc. amb propostes 

d'activitats, proves específiques de la gimcana, etc. 
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- Narració de contes de les més diverses tradicions i creació de nous sobre 

diferents aspectes de la diversitat lingüística. Totes acompanyades 

d'activitats complementàries. 

- Xerrades per a infants o alumnes d’ESO pensades per a escoles que hagin 

treballat prèviament algun aspecte de la diversitat cultural. També 

conferències i altres materials per a alumnes de batxillerat editats en fases 

successives del projecte. 

- Cursos per a mestres i professionals de l’ensenyament gràcies a la 

distribució de la Carpeta de la Diversitat Lingüística. 

- Fitxes didàctiques amb material escolar sobre temes específics. Una de les 

fitxes elaborades ha estat editada per la revista Escola Catalana, núm. 351, 

juny 1998. 

- Edició d’una col·lecció de 20 contes sobre temes lingüístics (mort de les 

llengües, la llengua com a sistema d'adaptació a l'entorn, etc.) 

- Una gimcana/concurs que es féu a Masquefa (l'Anoia) i Catalunya Ràdio 

per fer conèixer la diversitat lingüística a l'alumnat de primària i secundària, 

amb proves adequades a cadascun dels nivells, que el mestre podia 

adaptar.  

Un altre treball realitzat pels alumnes a l’IES Miquel Torrandell (Barcelona, 

Catalunya) va consistir en la realització d’una web que reflectia la diversitat 

lingüística i cultural de l’alumnat. També, es va fer una exposició sobre 

diversitat lingüística organitzada pels alumnes de l’aula d’acollida de l’IES de 

Canigó d’Almacelles (Lleida, Catalunya). 

A més, existeixen múltiples recursos i materials didàctics sobretot aportats 

pels membres del Projecte GELA (Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades) i 

de la professora Carme Junyent: El Quadern d'ESO de la diversitat lingüística 

(2000) i la seva Guia didàctica del quadern d'ESO de la diversitat lingüística. 

(2000), La Fitxa didàctica: la diversitat lingüística del món (2007) per treballar la 

commemoració del 21 de febrer del Dia internacional de la Llengua Materna, el 

llibre La carpeta de la diversitat lingüística: cicle inicial de primària (2003), el 
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recurs multimèdia Llengües, universos en perill: maleta didàctica sobre 

diversitat lingüística, cultural i biològica (2001) de la Fundació “Sa Nostra”, la 

col·lecció de quaderns linguapax Nosaltres també en tenim = Nosotros también 

tenemos derechos = We have them too = Nous en avons aussi. Barcelona: 

Linguapax: Unescocat (2004), etc.  

En l’àmbit de les Balears, una altra proposta de treball de la diversitat 

lingüística a l’aula creada per Mª Lourdes Arbona Serra de l’IES Albuhaira 

(Muro), és una webquest adreçada a l’alumnat de 1r cicle d'ESO en el context 

de l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes. L’activitat s’anomena 

Diverses són les parles. La diversitat lingüística al món i planteja la resolució 

d’una sèrie d’activitats diverses en grup per tal d’assolir un objectiu final.  

Totes aquestes activitats demostren un interès creixent en treballar la 

diversitat lingüística de manera nivell global a les aules a la qual ens volem 

afegir. Tanmateix, la nostra proposta pretén fer-ho integrant tots els continguts 

a treballar a llarg termini durant el curs escolar i no com una activitat puntual. A 

més, proposam treballar de manera interdisciplinària en relació amb les 

assignatures i continguts presents al currículum i agafant com a punt de partida 

la diversitat lingüística i cultural dels alumnes presents a l’aula per tal de 

connectar amb la seva realitat i motivar-los.  

2.5 Síntesi 

Com hem vist, els conceptes de competència plurilingüe i intercultural han 

anat adquirint importància durant els darrers anys en el món educatiu a causa 

de les transformacions i actuals necessitats socials provocades sobretot per 

l’arribada de població immigrant de diferents llocs del món i el fenomen de la 

globalització. El més habitual, en les societats modernes actuals, és que els 

individus estiguin exposats al contacte amb diverses llengües i que hagin 

d’exercir de bilingües o de plurilingües en graus diferents segons l’edat, la 

formació cultural, l’ocupació, el lloc de residència, etc. El cas de les Illes 

Balears n’és un bon exemple, ja que ha experimentat un notable creixement de 

la seva població que s’ha vist traduït també amb un augment de les llengües i 

cultures presents al carrer i, en conseqüència, a les aules. El contacte que cada 

http://weib.caib.es/Recursos/diversitat_linguistica_webquest/inici_.htm#webquest
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ciutadà té amb llengües diferents de la pròpia és avui, en comparació a fa 

cinquanta anys, molt més freqüent i, com més va, més important són les altres 

llengües que formen part del paisatge lingüístic o que són les llengües primeres 

d’un nombre significatiu de ciutadans balears.  

Tot i això, l’estudi de la diversitat lingüística i les amenaces actuals que la 

fan perillar gairebé no tenen cabuda en el currículum educatiu. Per tant, 

pensam que és del tot necessari investigar i pensar com introduir de manera 

didàctica el treball a l’aula des del punt de vista de l’educació plurilingüe i 

intercultural per tal de fomentar no només el coneixement a nivell comunicatiu 

d’altres llengües, sinó també la interacció entre aquestes llengües i, sobretot, 

una competència intercultural que ajudi a valorar i respectar la diversitat com 

una riquesa que cal protegir i conservar.  

A més, per aconseguir treballar a l’aula de la manera significativa, 

destacam la metodologia del treball per projectes de caràcter interdisciplinari i l 

utilització de diferents instruments d’avaluació que també permetin la 

participació dels alumnes.  

Per acabar, hem vist com de cada vegada sorgeixen més propostes i 

recursos que demostren un interès notable i creixent en introduir el 

coneixement i sensibilització de la diversitat lingüística a les aules. No obstant, 

encara hi ha mancances i limitacions que volem intentar equilibrar amb la 

proposta didàctica que detallarem a continuació.  

 

3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

En aquest capítol del treball s’explicarà detalladament el pla de feina 

didàctic que es proposa mitjançant un enfocament similar al dels projectes, ja 

que s’ha programat una seqüència didàctica interdisciplinària que té per 

objectiu fer un recorregut per la diversitat lingüística de les aules i del món en 

general per així entendre la realitat sociolingüística de la llengua catalana en un 

context global. L’activitat final de la seqüència didàctica agruparà tota la feina 

realitzada en una exposició al centre escolar.  
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3.1 Introducció 

Com hem esmentat anteriorment, la diversitat lingüística no ha estat un 

tema gaire treballat a primària i secundària. Per això, en aquesta proposta no 

es partirà de la situació de la llengua catalana en concret, sinó que es farà tot el 

contrari: s’intentarà situar la diversitat lingüística en el seu ecosistema (territori, 

comunitat i cultura) des d’una perspectiva global, per després anar concretant a 

la realitat lingüística més propera dels alumnes, la de les Illes Balears. Amb 

això es vol aconseguir, en darrera instància, fomentar l’intercanvi cultural 

mitjançant l’adopció de la llengua catalana com a llengua d’ús habitual. 

Recordem que aquesta proposta ve motivada, entre altres aspectes, pel gran 

percentatge d’alumnat nouvingut i d’orígens sociolingüístics diferents que tenim 

a les aules de les Balears. Per tant, pretenem posar en valor aquesta diversitat 

lingüística i cultural, des del respecte i la comprensió a les diferents llengües i a 

la llengua pròpia.  

Els principals continguts que es veuran tendran relació amb les llengües 

del món i la seva situació geogràfica, històrica, política... Així mateix, 

s’abordaran també nocions de sociolingüística, circumstàncies que amenacen 

el futur de les llengües i propostes de planificació lingüística relacionades amb 

el concepte d’ecolingüística. Tots aquests continguts de llengua es relacionarà 

amb altres especialitats i es posaran en pràctica diferents competències. Així, 

finalment, els alumnes hauran vist una panoràmica de la diversitat lingüística 

mundial actual i els paràmetres contextuals que condicionen la situació 

d’aquestes llengües a través de diferents activitats que els ajudaran a acabar 

fent una senzilla proposta de convivència lingüística des d’una perspectiva 

respectuosa i global. 

L’essència de la proposta té algunes de les característiques del model de 

treball per projectes descrit anteriorment, tot i no ser exactament fidel a aquesta 

metodologia. A més, es preveu treballar en paral·lel amb professors que 

imparteixen altres matèries per relacionar i posar en pràctica altres continguts 

adients al tema amb la idea de contextualitzar la situació de la llengua catalana 
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en el marc global i alhora treballar continguts diferents de manera 

interdisciplinària i relacionada. 

Com ja s’ha esmentat, els continguts principals que es volen abordar són 

conceptes de sociolingüística, dialectologia, folklore (redefinició del concepte de 

cultura popular a través de la creació de missatges artístics crítics o 

humorístics), tipologies textuals..., que es treballaran a les classes de llengua 

catalana, castellana i anglesa, i es continuarà paral·lelament amb altres 

continguts en què participaran diferents assignatures: geografia (ubicació en 

l’espai de les llengües), història (història de les llengües relacionada amb les 

fites, les conquestes i les decisions polítiques), educació artística (creació de 

pòsters amb tota la informació recollida i preparació d’una exposició al centre), 

informàtica (recerca, d’informació, difusió de la feina feta a través de la xarxa, 

muntatge de mems o creacions artístiques digitals), matemàtiques 

(percentatges, estadística...), etc. Amb aquest objectiu, també es preveu 

treballar amb notícies de premsa recents o informació present en espais de 

difusió en línia, com blogs, xarxes socials, etc. per treballar les habilitats 

lingüístiques i el sentit crític dels alumnes vers assumptes d’actualitat 

relacionats amb els continguts indicats anteriorment. 

El curs seleccionat per dur a terme la proposta és 2n d’ESO, perquè com 

marca el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de 

l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears, s’hi imparteixen les 

matèries de Física i Química, Geografia i Història, Llengua Castellana i 

Catalana i Literatura, Matemàtiques, Primera Llengua Estrangera, Tecnologia i 

una matèria que s’ha de triar entre les següents:  Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual II, Música II o Segona Llengua Estrangera. D’aquestes matèries 

s’aprofitaran continguts específics treballats durant el segon curs: a 

l’assignatura de Geografia i Història: l’edat mitjana, els regnes de Castella i 

d’Aragó (conquesta i repoblació), el regne de Mallorca, el medi físic de les Illes 

Balears, Espanya, Europa i el món, etc.; a Educació Artística i Audiovisual: la 

identificació dels diferents elements de la comunicació visual, utilització de les 

eines digitals per realitzar projectes de manera adequada, etc.; a 

Matemàtiques: planificació del procés de resolució de problemes, ús del 
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llenguatge apropiat (gràfic, numèric, algebraic), plantejament d’investigacions 

matemàtiques escolars en contextos numèrics, geomètrics, funcionals, 

estadístics i probabilístics, càlculs amb percentatges (mental, manual, amb 

calculadora), etc.  

Entenem que en aquest segon curs de l’etapa de secundària els alumnes 

ja tenen una capacitat madurativa que els permetrà assimilar els continguts i 

les competències necessàries per treballar aquesta proposta, a més de 

contribuir a reforçar el treball dels continguts propis d’aquesta etapa.  

Tanmateix, la proposta podria ser aplicable a cursos inferiors o superiors amb 

les adaptacions pertinents. Finalment, allò que es pretén és la contextualització 

i la integració dels continguts que treballaran els alumnes en assignatures 

diferents per tal que puguin relacionar les distintes especialitats entre elles i 

també establir vincles amb la seva quotidianitat perquè puguin enfrontar-se a 

les situacions futures o prendre decisions informades. 

3.2  Objectius i competències  

Els objectius principals de la proposta seran els següents: 

a) Conèixer la diversitat lingüística del món, la distribució geogràfica de les 

llengües i la globalitat del contacte lingüístic 

b) Entendre la igualtat de totes les llengües i cultures 

c) Reflexionar sobre el procés d’homogeneïtzació lingüística mundial 

d) Entendre el perill de la substitució i la mort de les llengües 

e) Conèixer els drets lingüístics dels parlants 

f) Copsar la manca de correspondència entre fronteres polítiques i fronteres 

lingüístiques 

g) Aprendre a correlacionar dades lingüístiques i dades extralingüístiques 

h) Reconèixer la igualtat en la diversitat, així com la justícia social enfront a 

qualsevol manifestació de desigualtat 

i) Reconèixer que en aquest món global hem d’elaborar, des del pluralisme 

democràtic, una cultura compartida 
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j) Emprar coneixements adquirits en altres assignatures (matemàtiques, 

ciències socials, etc.) per aprofundir en el coneixement de la diversitat 

lingüística del món 

Dels objectius del currículum d’educació secundària de les Illes Balears 

destacam: 

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del 

món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa 

del segle XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de 

procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de 

discriminació i estereotips lingüístics. 

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 

per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració 

d’informació i en la transformació dels coneixements), per expressar les 

opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses 

culturals i satisfer les necessitats individuals i socials 

3. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i 

les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir, interpretar, 

elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i 

sentiments diversos i per participar en la vida social.  

4. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o per escrit, de manera 

coherent i adequada als contexts acadèmic, social i cultural, i adoptar una 

actitud respectuosa i de cooperació. 

5. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre 

les convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i 

els recursos estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com 

una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva 

6. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món 

actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món 

com una riquesa cultural i personal. 

7. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el 

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres 
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8. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i 

transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i 

coherència 

Pel que fa als professors, els principals objectius seran: 

a) Viure la possibilitat de construir coneixements mitjançant el treball per 

projectes o algunes de  les característiques de la seva metodologia 

científica 

b) Treballar conjuntament amb els companys del mateix departament i d’altres 

departaments que participin en la proposta.  

c) Despertar ens els alumnes l’interès per anar coneixent els seus propis 

processos d’aprenentatge i anar-los posant de manifest a través del treball 

dels diferents continguts 

d) Crear un clima de confiança a l’aula que ajudi els alumnes i el professor a 

treballar de manera conjunta 

e) Tenir en compte els coneixements previs dels alumnes com a punt de 

partida en el procés d’ensenyament 

f) Desenvolupar l’autorealització des del treball en equip 

g) Fer habitual l’ús de mitjans tecnològics i l’aprofitament d’Internet com a font 

de recursos documentals. 

h) Aprendre a treballar interdisciplinàriament i tenir sempre present la 

globalitat 

i) Potenciar la cerca de recursos i la creativitat dels estudiants  

j) Coresponsabilitzar en les tasques d’arrelament lingüístic i foment de l’ús del 

català les persones que no el tenen com a primera llengua 

k) Promoure i fomentar l’intercanvi cultural mitjançant l’adopció de la llengua 

catalana com a llengua d’ús habitual 

l) Promoure una actitud crítica envers els prejudicis lingüístics  

m) Cultivar valors de respecte, tolerància i antiracisme. 

n) Saber transmetre com transformar actituds i hàbits lingüístics 

A més, també volem tenir en compte una sèrie de competències que els 

alumnes han de treballar: 
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1. Competència en comunicació lingüística  

a. Comunica de manera oral i escrita el coneixement i el propi 

pensament 

b. Desenvolupa les capacitats cognitivolingüístiques (descriure, 

explicar, justificar, interpretar, argumentar) 

c. Escolta amb atenció i interès, controlant i adaptant la resposta als 

requisits de cada situació 

d. Mostra disposició al diàleg crític i constructiu  

e. Té interès per la interacció social i comunicativa 

2. Tractament de la informació i competència digital 

a. Cerca, obté i tracta la informació a partir de fonts diverses 

(observació, lectura d’imatges, entrevista) 

b. Sap les principals aplicacions informàtiques 

c. Coneix el llenguatge específic digital: textual, numèric, icònic, 

visual, gràfic, sonor... 

d. Utilitza recursos tecnològics per a la comunicació i la resolució de 

problemes 

e. Usa i processa informació de manera crítica i sistemàtica 

f. Crea nous continguts 

g. Té curiositat i motivació per l’aprenentatge i la millora en l’ús de 

les tecnologies 

h. Valora les fortaleses i les debilitats dels mitjans tecnològics 

3. Competència matemàtica 

a. Calcula períodes de temps de diferent durada 

b. Representa gràficament el temps històric (successió i durada) 

c. Sap calcular percentatges i estadístiques 

d. Aplica els principis i processos matemàtics en diferents contextos 

e. Interpreta i reflexiona sobre els resultats matemàtics 

f. Respecta les dades i la seva veracitat 

4. Competència d’aprendre a aprendre 

a. Es planteja preguntes: què?, per què?, com?... 
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b. Sap dur a terme estratègies de planificació de resolució d’una 

tasca, de supervisió d’accions que s’estan desenvolupant i 

d’avaluació del resultat i el procés portat a terme. 

c. Té la necessitat i curiositat d’aprendre 

d. Té la percepció de autoconfiança i confiança en un mateix 

5. Competències d’autonomia i iniciativa personal 

a. Dissenya i implanta un pla 

b. Té capacitat d’anàlisi, planificació, organització i gestió de tasques 

c. Sap comunicar, presentar, representar i negociar 

d. Fa avaluacions i autoavaluacions  

e. Té capacitat de presa de decisions de manera individual i en el 

treball cooperatiu 

f. Actua de manera creativa i imaginativa 

6. Competència social i cívica 

a. Compren la realitat social actual i històrica i la seva projecció de 

futur 

b. Vol conèixer i interactuar amb l’entorn (poble, família, amics, 

barriada...) 

c. Comprèn les dimensions interculturals i socioeconòmiques de les 

societats europees i mundials 

d. Comprèn els conceptes de democràcia, justícia, igualtat, 

ciutadania i drets humans 

e. Manifesta solidaritat i interès per resoldre problemes 

f. Té disposició per superar els prejudicis i respectar les diferencies 

g. Respecta els drets humans 

3.3  Programació i temporització 

Abans d’iniciar la feina amb els alumnes durant el curs escolar, els 

professors que hi participen haurien d’elaborar un mapa conceptual amb els 

possibles temes que poden treballar i relacionar entre ells així com també un 

cronograma amb la planificació de les activitats de cada sessió. Després, 

durant el curs escolar, els professors s’han de reunir de manera mensual per 

valorar tot allò necessari en relació amb el desenvolupament de la proposta. 
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Els departaments que hi col·laboraran són el de Llengua i literatura catalana, 

Llengua i literatura castellana, Llengua i literatura anglesa, Ciències socials, 

Educació artística, Matemàtiques i Informàtica.  

La durada de la proposta didàctica serà d’un trimestre del curs, és a dir, 

de 15 setmanes. D’aquestes, es dedicarà 1 hora setmanal a la feina concreta 

d’aquesta proposta (exceptuant la tercera setmana en què, excepcionalment, 

se’n faran 2), que serà variable en l’horari del curs. Això implica que cada 

setmana s’aprofitarà l’hora d’una assignatura diferent per dedicar-la a la 

proposta en funció dels continguts que està previst treballar i el professor 

encarregat de dur a terme la sessió. Llengua i literatura catalana serà 

l’assignatura principal i la que tindrà assignades més sessions. A més, hem de 

tenir en compte que paral·lelament a les assignatures ordinàries, els alumnes 

treballaran una sèrie de continguts o coneixements que tenen relació amb els 

que treballaran a la seqüència, on es preveu que els puguin posar en comú i en 

pràctica. 

Així, en total la seqüència didàctica tendrà 15 sessions de 55 minuts (o 

una mica menys si tenim en compte el temps d’arribada del professor i 

preparació a l’aula de tots els alumnes). A més, haurem d’afegir una sessió 

extra que es durà a terme els dies previs a les vacances que s’aprofitarà per 

preparar l’exposició dels resultats de la feina feta en diferents espais del centre. 

Pensam que és important que els alumnes puguin mostrar els seus 

aprenentatges i el missatge que vulguin enviar als receptors de l’exposició 

perquè assumeixin responsabilitats i estiguin motivats per fer la feina. Els 

alumnes s’encarregaran del muntatge i la publicitat de l’exposició amb l’ajuda 

dels professors per després obrir l’exposició al públic amb la possibilitat oberta 

de també oferir disponibilitat d’assistir durant algunes hores de l’horabaixa. 

D’aquesta manera la proposta de treball esdevindrà més significativa pels 

alumnes, cosa que els farà tenir un compromís més gran amb la feina.  

L’espai principal que s’utilitzarà per dur a terme la feina serà, 

principalment, una aula ordinària del centre, però també s’aprofitarà l’aula 

d’informàtica i l’aula d’educació artística en algunes sessions concretes. Per 
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acabar, ja hem dit que es farà servir un espai més ampli situat defora les aules, 

com són els passadissos i espais del centre aprofitables per exposar els 

resultats del treball.  

Pel que fa als recursos necessaris per desenvolupar la proposta, seran 

sobretot els disponibles a les aules ordinàries a més, ordinadors individuals per 

als alumnes, connexió a internet, un projector, notícies de la premsa, materials 

plàstics, impressora... 

Per organitzar la feina a desenvolupar, els alumnes alternaran diferents 

agrupacions: treballaran de manera individual, en grups i conjuntament amb la 

participació de tota la classe en debats, posades en comú, etc. Les classes de 

2n d’ESO estaran desdoblades en cas que hi hagi més d’una línia, de manera 

que a cada grup hi hagi un màxim de 20 alumnes aproximadament. Després, 

per treballar cooperativament en els desdoblaments, es dividiran els alumnes 

en 6 grups i cada un d’ells tendrà assignat aleatòriament un continent que 

haurà de treballar en més profunditat. Els grups estaran fets pel professor 

perquè siguin heterogenis i hi hagi diversitat, això facilitarà que els alumnes 

puguin aprendre de les característiques del altres components aprofitant les 

diferents llengües, nacionalitats, personalitats, intel·ligències múltiples 

dominants, habilitats, etc.  

La llengua catalana serà l’instrument principal de treball durant tota la 

proposta didàctica, cosa que no vol dir que no es pugui treballar amb altres 

llengües del currículum o presents a l’aula. A més, el fet de plantejar el treball 

en grups desdoblats que després faran diferents agrupaments facilitarà la feina 

al professor, ja que podrà fer un seguiment del procés d’aprenentatge i 

avaluació de cada alumne més personal i acurtat.  

Per dur a terme l’avaluació, es faran servir diferents mètodes i instruments 

com són: diverses rúbriques, una diana d’avaluació, qüestionari KPSI, etc. Per 

avaluar el procés individual d’aprenentatge i feina durant tota la seqüència, 

l’instrument triat és la carpeta d’aprenentatge o portafolis. Aquest sistema 

permetrà al professor accedir a una informació àmplia, personalitzada i 

contínua sobre cada un dels alumnes. A més, ens agrada perquè ajudarà a 
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aconseguir alguns dels objectius de la proposta com poden ser: promoure 

l’autonomia i l’autocontrol de l’alumne, el pensament crític i reflexiu, la llibertat 

de format, la cooperació entre professor i alumne, etc.   

Així, com s’ha anunciat abans, la proposta que desenvoluparem tendrà 

com a tasca o projecte final que els grups de 2n d’ESO preparin una exposició 

al centre sobre la diversitat lingüística. Aquesta, i la majoria de les altres 

tasques, es plantegen com a processos de treball cooperatiu on tots i cada un 

dels alumnes són imprescindibles per assolir els objectius amb èxit. Tots ells 

podran posar en pràctica i millorar els seus coneixements, habilitats i 

llenguatges, a més, de donar a conèixer les particularitats personals de la seva 

llengua i cultura.  

3.4 Seqüència didàctica 

Tot seguit es desenvoluparan les 16 sessions de la seqüència didàctica. 

 Primera sessió – Què volem saber? 

A la primera sessió durem a terme una avaluació inicial per saber els 

coneixements previs dels alumnes i també començar a entrar en matèria. Per 

fer-ho, d’una banda, es repartirà un breu qüestionari KPSI dissenyat per a 

aquesta proposta (annex 1) i, d’altra banda, s’encetarà una conversa de grup 

en què s’aniran plantejant interrogants (sabeu quantes llengües es parlen al 

món?, quina és la llengua més parlada? Per què ho deu ser? Per què 

desapareixen les llengües? Sabeu què és una família lingüística? Per què 

l’anglès és la llengua internacional?...) per comentar entre tots els alumnes del 

grup i anar creant expectatives i s’acabarà demanant-los quines són les seves 

inquietuds sobre la diversitat lingüística mundial, la mort de llengües, l’origen de 

les llengües, etc. per motivar-los i saber quines qüestions són del seu interès.  

A continuació, el professor demanarà oralment a cada alumne quantes 

llengües coneix o sap parlar, quines són les seves característiques, paraules 

que li agradin, com així les parla, quina és la seva procedència o la de la seva 

família... mentre anirà elaborant un resum o esquema a la pissarra que 

mostrarà la diversitat lingüística i cultural de l’aula i servirà com a primer 

contacte amb el tema que es treballarà. Quanta més diversitat a classe o 
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coneixements sobre altres llengües, més interessant i completa serà aquesta 

activitat. Aquesta serà una de les primeres reflexions per fer amb els alumnes, 

que la diversitat enriqueix allò que poguem aprendre els uns dels altres.  

A més, el professor explicarà als alumnes que quan consultin el seu 

correu del centre hi trobaran una invitació a un blog (que el docent haurà crea 

prèviament utilitzant la plataforma blogspot o similar) de la proposta on hauran 

d’anar adjuntant algunes de les activitats que faran i on també es valorarà 

positivament la participació voluntària amb material relacionat amb el tema que 

es vulgui compartir.  

Per acabar (vegeu la taula 1), s’informarà els alumnes dels objectius, les 

activitats i els instruments d’avaluació de la seqüència didàctica i s’explicarà 

l’activitat final de la proposta: una exposició al centre sobre la diversitat 

lingüística. A més, el docent entregarà un calendari amb l’organització temporal 

i espacial del projecte i les feines que es preveu dur a terme durant les 

properes sessions del trimestre per tal que els alumnes puguin fer-ne un 

seguiment i organitzar-se amb temps. L’entrega de totes les tasques individuals 

serà a final de trimestre, en canvi, les tasques de grup hauran d’estar llestes en 

dates concretes que els alumnes tendran al calendari. La majoria de les 

tasques es resoldran a l’aula amb el màxim de temps possible de la sessió i, si 

no s’han acabat, els alumnes podran seguir avançant o acabar la feina a casa. 

Pel que fa a la feina individual, concretament, l’alumne haurà d’autoregular-se 

per tal d’anar fent les feines assignades al llarg del trimestre i no deixar-les pel 

moment previ a l’entrega. Per aconseguir-ho, el professor anirà recordant 

periòdicament quines feines ja haurien d’estar incloses a la carpeta 

d’aprenentatge per ajudar-los a gestionar bé el temps i les anirà revisant.  

El professor indicarà als alumnes que per a la propera setmana hauran de 

dur fet un arbre genealògic lingüístic familiar individual d’almenys 3 generacions 

on, s’indiquin els membres de la família, les llengües que parlaven i el seu país 

d’origen. En cas que siguin espanyols, pot incloure la regió/comarca/comunitat 

autònoma/poble. Aquesta activitat s’inclourà dins la carpeta d’aprenentatge.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 5’ - Mobiliari de 
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preparació del material l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Administració del 
qüestionari KPSI 

 

10’ Individual Qüestionari 
KPSI 

Conversa de grup amb 
preguntes sobre 

coneixements previs 

15’ Grup classe - 

Activitat introductòria a 
diversitat lingüística de 

l’aula 

20’ Grup classe Pissarra digital 

Entrega del calendari 
de la seqüència didàctica, 
explicació dels objectius i 
instruments d’avaluació i 
explicació de la propera 

activitat 
 

5’ Grup classe Calendari 
d’activitats i 
instruments 
d’avaluació.  

 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
Taula 1. Programació i temporització de la sessió 1 

 Segona sessió – La diversitat lingüística del món 

En aquesta segona sessió, per tal de començar a entrar en matèria sobre 

la diversitat lingüística mundial, els alumnes treballaran en grups de recerca. 

Per fer-ho, el professor crearà 6 grups d’alumnes i assignarà aleatòriament a 

cada un d’ells el nom d’un continent. Cada grup tendrà una taula (annex 2) que 

els servirà de referència amb preguntes per completar amb informació 

lingüística, geogràfica i política que haurà d’esbrinar del territori assignat per 

més endavant fer una exposició oral a classe. Per això, els alumnes hauran de 

cercar informació en xarxa i en bibliografia específica aportada pel professor, 

que durant tota la sessió orientarà als alumnes i els donarà pautes per ajudar-

los a fer una recerca fiable i pràctica. D’aquesta manera es dividirà i alhora 

compartirà la informació. A més, es demanarà als alumnes que de les llengües 

que vagin descobrint que es parlen al territori assignat, en triïn una de poc 

coneguda o poc parlada per explicar-ne detalls als seus companys de manera 

més concreta, sobretot si algun membre del grup la parla.  

Per a la formació de grups de recerca, el professor tendrà en compte 

principalment els orígens lingüístics i culturals dels alumnes amb l’objectiu que 
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els grups siguin heterogenis. A més, també valorarà els coneixements previs 

demostrats a la sessió anterior per tal de mesclar alumnes amb diferents 

resultats que puguin ajudar-se mútuament. 

Per realitzar la feina, els alumnes disposaran de tota la sessió (vegeu la 

taula 2) i mentrestant el professor anirà orientant i ajudant durant aquest procés 

de recerca i selecció d’informació (en aquest sentit, és important que el 

professor donarà pautes clares sobre com destriar la informació que trobin i 

quines són les webs més fiables). També els aportarà recursos específics amb 

informació rellevant per a la seva recerca.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de grups i 
explicació de la feina 

 

10’ - - 

Treball de recerca en 
grup 

40’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Taula 

d’informació 
Llibres de la 

biblioteca 
Professor Espai 

Llengua i literatura anglesa Aula ordinària 
 

Taula 2. Programació i temporització de la sessió 2 

 Tercera sessió (primera part) – Fronteres lingüístiques 

Durant aquesta tercera setmana excepcionalment es faran 2 hores per 

acabar les activitats proposades. Aquest temps, es continuarà el treball en 

grups de recerca, però enlloc de recollir informació, els alumnes s’hauran 

d’organitzar i dividir per fer 2 tasques: per una banda, la creació un pòster 

digital on s’exposi la informació recollida que servirà per a la seva exposició 

oral i també per a l’exposició final al centre i, per altra banda, se’ls assignarà un 

mapa polític del continent que té assignat cada grup de gran format (si és en 

paper, per exemple, de mida A1) on hauran de dibuixar les diferents llengües 

que s’hi parlen només tenint en compte les fronteres lingüístiques. Les 

fronteres polítiques sortiran al mapa, de manera que els alumnes hauran 
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d’escriure el nom de cada país així com la seva capital, així, els alumnes també 

treballaran geografia política.  

Aquesta primera hora de la sessió s’aprofitarà perquè els alumnes 

completin el mapa amb les fronteres lingüístiques del continent del seu grup. 

Abans però, es projectarà el vídeo “La diversidad lingüística en el Mundo” 

(2016) [En línia: <https://www.youtube.com/watch?v=xKkg84AJY78&t=65s>] 

per tal d’introduir els alumnes al tema i aportar-los dades útils de manera visual.  

Durant tota la sessió, el professor anirà observant la feina dels diferents 

grups de recerca per tal d’ajudar-los, orientar-los, respondre dubtes... 

Finalment, els 10 darrers minuts de la sessió (vegeu la taula 3), el professor 

demanarà als alumnes pel desenvolupament de la feina i primers resultats amb 

preguntes que els obliguin a reflexionar sobre la no coincidència de les 

fronteres i extensió lingüística amb les fronteres polítiques existents.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Visualització vídeo 5’ Grup classe Ordinador, 
projector, 

pissarra digital 

Explicació de la feina 
 

5’ - - 

Treball de creació en 
grup 

40’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Mapa 
Llapis, 

bolígrafs, 
colors de 
fusta... 

Professor Espai 

Llengua i literatura castellana Aula ordinària 
Taula 3a. Programació i temporització de la sessió 3 A 

 Tercera sessió (segona part) – Creació de pòsters  

Durant aquesta segona hora de la sessió 3, els alumnes aniran a l’aula 

d’informàtica per començar els pòsters digitals que mostraran la informació 

recollida i servirà per a les diferents exposicions que s’han de fer. Es proposa 

utilitzar el programa Canva (o similar), accessible gratuïtament en línia a: 

<https://www.canva.com/>, i es comptarà amb la presència del professor 

https://www.canva.com/
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d’informàtica que ajudarà els alumnes amb els muntatges digitals per orientar-

los i resoldre dubtes.  

Si els alumnes no acabessin el pòster a classe ho haurien de fer a casa 

abans de la propera sessió.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Explicació de la feina 
 

5’ - - 

Treball de creació en 
grup 

45’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Mapa 
Llapis, 

bolígrafs, 
colors de 
fusta... 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana 
Informàtica 

Aula d’informàtica 

Taula 3b. Programació i temporització de la sessió 3 B 

 Quarta sessió – Exposicions orals 

Durant la quarta sessió, els diferents grups faran una exposició oral on 

explicaran els resultats de la seva recerca a la resta de companys. L’exposició 

ha de tenir una durada d’uns 5 minuts i hi han d’intervenir tots els companys 

(vegeu la taula 4). A més, els receptors hauran d’escoltar i prendre notes de la 

informació que trobin més rellevant per després incloure-la a la carpeta 

d’aprenentatge. Per tal d’ajudar i orientar als alumnes en aquest sentit, se’ls 

proporcionarà un guió o esquema de la informació que haurien de tenir en 

compte. Després de cada exposició, hi haurà un breu torn de preguntes on es 

valorarà l’adequació i la pertinença de l’expressió i el contingut dels missatges.  

El professor, mentrestant, anirà avaluant els alumnes com a emissors i 

receptors durant tota la sessió amb una rúbrica (annex 3) que prèviament haurà 

estat compartida amb els alumnes perquè aquests estiguin informats d’allò que 

s’espera d’ells.  

Abans d’aquesta sessió, els alumnes hauran enviat el pòster al professor, 

que els tendrà tots preparats en una carpeta de l’ordinador per anar projectant-
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los un rere l’altre sense perdre gaire temps. Si per alguna raó no s’acabessin 

les exposicions, s’agafarien 10 minuts de la propera setmana per acabar-les.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Exposicions orals  
 

50’ Grups de 
recerca i grup 

classe 

Ordinadors 
Projector 
Mapes 

Pissarra 
Guix 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
Taula 4. Programació i temporització de la sessió 4 

 Cinquena sessió – Calculam les llengües! 

En aquesta sessió tendrem en compte que per ventura necessitarem els 

10 primers minuts per acabar de realitzar les exposicions orals de la setmana 

anterior. Després, començarà una sessió on es posaran en pràctica els 

coneixements treballats a classe de matemàtiques. Per fer-ho, es plantejaran 

als alumnes una sèrie de qüestions o problemes numèrics sobre la diversitat 

lingüística (annex 4), als quals hauran de donar resposta en parelles. Aquests 

problemes obligaran als alumnes a calcular percentatges relacionats amb el 

càlcul de llengües, fer rànquings, manejar dades d’estadística, etc.  

Les parelles de feina seran assignades pel professor de matemàtiques 

que planificarà la col·laboració d’alumnes amb més control i coneixements de 

matemàtiques amb altres que tenguin més dificultats per tal que es puguin 

ajudar i aprendre entre ells. A més, es comptarà amb la presència del mateix 

professor de matemàtiques que ajudarà, guiarà i resoldrà dubtes durant tota 

l’hora (vegeu la taula 5). 

Quan acabi la sessió, els alumnes tendran els exercicis resolts i corregits 

perquè el professor els haurà anant donant pautes i corregint el procés i 

resultats. Després, d’aquesta activitat els alumnes hauran de fer una entrada al 

blog privat en xarxa de la proposta que haurà d’incloure aquests resultats i un 

breu comentari on hauran d’explicar quines dades els han sorprès més, com 

s’han sentit podent obtenir aquesta informació, la seva opinió personal sobre 
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els temes tractats, etc. En aquest blog, els alumnes tendran permís per editar i 

pujar entrades, que han de tenir un mínim de 50 paraules.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Temps per acabar les 
exposicions 

 

10’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Projector 
Mapes 

Pissarra 
Guix 

Explicació de la feina a 
fer 

5’ Grup classe Fitxes amb 
problemes 

Resolució de 
problemes en parelles 

35’ o 45’ Parelles Ordinadors 
Fitxes amb 
problemes 

Professor Espai 

Matemàtiques Aula ordinària 
Taula 5. Programació i temporització de la sessió 5 

 Sisena sessió – Som dialectòlegs!  

En aquesta sessió es començarà demanant oralment als alumnes quina 

troben que és la diferència entre una llengua i un dialecte. Segurament sorgiran 

diferents explicacions, de manera que el professor els farà preguntes per guiar-

los i ajudar a enraonar les seves respostes i acabarà proposant que s’imaginin 

com de complicada pot ser la tasca d’establiment de fronteres lingüístiques dels 

dialectòlegs. Després, els dirà que per saber exactament quina és la diferència, 

es farà una pràctica de llengua catalana que obligarà a convertir-se en 

dialectòlegs i seguir el seu procés d’investigació. Per fer-ho, es proposarà 

realitzar una pràctica basada en el problema de no saber on establir les 

fronteres lingüístiques: en els sis grups de recerca establerts, es repartirà un 

volum de l’Atles Lingüístic del Domini Català per cada un d’ells. Cada grup 

tendrà un màxim de 3 paraules que hauran de cercar a l’Atles per després 

establir els límits de la divisió dialectal (amb isoglosses) d’acord amb les 

respostes que trobaran. Aquestes isoglosses les marcaran en unes làmines 

transparents que permetran veure les respostes dialectals de l’ALDC al fons i 

marcar les línies en retolador. Amb els resultats veuran una tendència general, 

però uns límits també irregulars i inexactes en tots alguns casos.  
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Els darrers 10 minuts (vegeu la taula 6) es posaran en comú els resultats i 

es farà una reflexió conjunta per extreure conclusions de la diferència entre 

llengua i dialecte i els distints problemes de delimitació de les llengües. El 

professor orientarà la xerrada per tal de fer veure que una llengua no és més 

que la suma de tots els seus dialectes, com un trencaclosques amb totes les 

seves peces, on no hi ha una jerarquia entre unes peces i altres, totes són 

necessàries per veure el dibuix.  

Abans d’acabar, el professor recordarà les tasques que ja haurien d’estar 

incloses a la carpeta d’aprenentatge i demanarà als alumnes pel seu 

desenvolupament.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de grups i 
explicació de la feina 

 

5’ Grup classe - 

Pràctica de 
dialectologia 

35’ Grups de 
recerca 

Volums de 
l’ALDC 

Làmines 
transparents 
Retoladors 

Mapes 

Comentari conjunt dels 
resultats i reflexions 

10’ Grup classe Pissarra  
Guix  

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
Taula 6. Programació i temporització de la sessió 6 

 Setena sessió – Història de la llengua catalana 

Durant aquesta sessió, la línia de recerca serà una classificació de les 

causes històriques que provocaren l’expansió lingüística del català, el castellà, 

el gallec i el basc. La presentació final de la feina en grup serà un pòster, però 

aquesta vegada no s’utilitzarà exclusivament el format digital. Els alumnes 

podran fer servir l’ordinador per cercar i imprimir informació, mapes, imatges 

que creïn..., però el muntatge final serà manual perquè puguin aprofitar un 

format més gran (si és en cartró, per exemple, de mida A1 o A2) i combinar 

diferents recursos de creació.  
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Prèviament, els alumnes hauran treballat a classe de llengua catalana la 

variació geogràfica i a classe d’història i geografia la reconquesta cristiana en el 

context de l’edat mitjana, de manera que ara els diferents grups de recerca 

tendran per objectiu la creació d’un pòster que haurà d’incloure: un cronograma 

històric (principals fites) i lingüístic (expansió de les llengües), un mapa amb la 

distribució geogràfica lingüística actual i una breu explicació teòrica del perquè 

es parla cada llengua a una zona concreta. Per fer-ho, els alumnes disposaran 

de tota la sessió (vegeu la taula 7) per cercar la informació i dissenyar el pòster. 

A més, es comptarà amb la presència del professor de ciències socials per 

ajudar, guiar i resoldre dubtes durant tot el procés de recerca.  

Aquesta pràctica obligarà els alumnes a explicar la situació i l’expansió 

històrica de cada una de les llengües de l’estat espanyol, demostrant que no hi 

ha llengües superiors ni tampoc prescindibles, sinó que totes es troben en una 

situació concreta per múltiples factors relacionats amb el poder: polític, 

religiós... i que aquestes circumstàncies també han condicionat la delimitació 

de les llengües. 

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de grups i 
explicació de la feina 

 

5’ - - 

Treball de recerca en 
grup 

45’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Quaderns 
Llibres... 

Professor Espai 

Geografia i Història Aula ordinària 
Taula 7. Programació i temporització de la sessió 7 

 Vuitena sessió – Creació de pòsters 

Aquesta sessió s’aprofitarà per acabar la feina començada la setmana 

anterior, sobretot per acabar el pòster amb l’exposició de la informació 

recollida. Els alumnes treballaran de manera cooperativa en grups de recerca 

per tal d’acabar el pòster manual després de la fase de recollida d’informació.  

Per fer-ho, els grups de recerca tendran tota la sessió (vegeu la taula 8) i 
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es comptarà també amb la presència del professor d’educació artística, que 

prèviament haurà treballat la presentació d’informació en pòsters a classe. Hem 

de tenir en compte que no tots els alumnes cursen l’assignatura, perquè és 

optativa, de manera que el professor ajudarà, aconsellarà i guiarà a tots els 

alumnes amb les seves creacions. A més, com que els grups són heterogenis, 

comptaran amb la presencia d’alumnes que si ho hagin treballat prèviament 

que podran ajudar als que cursin altres assignatures optatives. 

 Més endavant, aquests pòsters també formaran part de l’exposició final 

als passadissos del centre.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de grups i 
explicació de la feina 

 

5’ - - 

Treball de creació en 
grup 

45’ Grups de 
recerca 

Cartolina, 
mapes, 

retoladors, 
tisores, cola, 
ordinadors, 
impressora, 
fotografia... 

Professor Espai 

Geografia i història i educació artística i 
audiovisual 

Aula de plàstica 

Taula 8. Programació i temporització de la sessió 8 

 Novena sessió – Cacera del tresor 

Durant aquesta sessió els alumnes, agrupats en les mateixes parelles que 

a la sessió 5, duran a terme una cacera del tresor en xarxa. Per això, suggerim 

la utilització d’un webquest com aquest, elaborat per Jordi Badiella, en línia: 

<http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=

2251&id_pagina=1>. Per resoldre-la tindran tota la sessió (vegeu la taula 9) i 

l’ajuda del professor de llengua catalana que oferirà recursos i guiarà els 

alumnes en el procés de recerca i resolució de les preguntes.  

Cada alumne tindrà un ordinador portàtil individual, de manera que en un 

es pot cercar la informació i en l’altre redactar la resposta. Finalment, les 

http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2251&id_pagina=1
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2251&id_pagina=1
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respostes i la gran pregunta s’hauran d’entregar en format d’entrada en un blog 

privat en xarxa que el professor haurà creat prèviament i on els alumnes 

estaran inclosos amb permís per editar.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de parelles i 
explicació de la feina 

 

5’ - - 

Treball en parella 45’ Parelles  Ordinadors 
Taula 

d’informació 
Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula d’informàtica 
Taula 9. Programació i temporització de la sessió 9 

 Desena sessió – Actituds lingüístiques 

Aquesta sessió s’aprofitarà per treballar les actituds lingüístiques. Per fer-

ho, cada alumne, de manera individual, haurà d’elaborar una xarxa, on 

representi les seves principals relacions personals organitzades per àmbits 

(família, institut, amistats, activitats extraescolars...). A més, també haurà 

d’indicar quina llengua o llengües hi fa servir. Això farà que cada alumne, 

després, pugui reflexionar sobre els seus usos lingüístics. 

Un cop tots els alumnes hagin acabat, es compararan els resultats amb 

els dels companys de l’aula i s’aprofundirà en la reflexió sobre els usos 

lingüístics que es fan i els que, potser, serien desitjables. Per aconseguir-ho, el 

professor obrirà i dirigirà un debat obert on tot el grup ha de participar amb 

preguntes com: quina percepció teniu de la situació de contacte lingüístic? Com 

es tradueix en les vostres interaccions quotidianes? Quines normes regulen els 

vostres usos lingüístics? Quines actituds mostrau davant les diferents llengües? 

Per què pensau que és important saber i usar el català a les Illes Balears? 

Quines relacions s’estableixen entre els grups lingüístics incorporats 

recentment a la nostra societat? I entre aquests grups i la comunitat lingüística 

catalana? Quines actituds manifesten les persones immigrades respecte de la 

llengua pròpia del territori? Què les mou a aprendre-la? Com l’aprenen? 
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Finalment, el professor entregarà un dibuix amb que representi un 

termòmetre on el punt més alt representa la lleialtat lingüística i el punt més 

baix l’autoodi. L’espai que hi ha entre aquests dos extrems són matisos que els 

parlants d’una llengua en situació de subordinació lingüística i minorització, 

com la catalana, poden experimentar com per exemple la norma de 

convergència lingüística, el fet de ser un parlant passiu, etc. Mentre el professor 

expliqui l’activitat a fer, també explicarà aquests conceptes de sociolingüística 

amb molts exemples perquè els alumnes puguin entendre’ls. Cada alumne 

s’haurà d’ubicar personalment en aquest termòmetre i justificar la seva 

resposta per escrit. A més, també haurà de marcar el seu grau de satisfacció 

amb la seva postura i si fos insatisfactori, indicar on li agradaria ubicar-se i 

perquè o com podria fer-ho. Els resultats s’han d’incloure en la carpeta 

d’aprenentatge.  

Abans d’acabar (vegeu la taula 10), el professor repartirà una notícia de 

premsa sobre qüestions de llengua a cada alumne perquè la dugui llegida i 

resumida per a la propera sessió. Aquest resum ha de tenir una extensió de 10 

línies i incloure les idees més rellevants de la notícia.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Explicació de la feina 
 

5’ - - 

Treball individual, 
creació de xarxa de 

relacions i usos lingüístics 

15’ Individual  Paper, 
bolígraf... 

Posada en comú dels 
resultats i reflexió/debat 

conjunt 

15’ Grup classe Pissarra, guix 

Activitat final 
“Termòmetre de les 

actituds lingüístiques” 

15’ Individual Fitxa amb el 
termòmetre 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
Taula 10. Programació i temporització de la sessió 10 

 Onzena sessió – Què en diuen els mitjans de comunicació? 
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Durant aquesta sessió, els alumnes prèviament hauran llegit i resumit una 

notícia que el professor els havia assignat. Aquestes notícies són totes 

diferents i poden ser sobre els temes següents:  

- Casos d’autoodi i substitució lingüística del castellà a Amèrica del nord 

- El retrocés del coneixement i usos del català a les Illes Balears 

- Desaparició de llengües aborígens o minoritzades al món, previsions de 

futur... 

- Consolidació del català com a llengua de dimensions mitjanes amb 

10.000.000 de parlants. Un cas únic a Europa.  

Per treballar aquestes notícies, la sessió es dividirà en una activitat que 

necessitarà 2 agrupacions diferents (vegeu la taula 11): primer, els alumnes es 

dividiran en grups formats per membres que tenguin notícies sobre un mateix 

tema per posar en comú els punts més destacables del seu resum i extreure 

una conclusió conjunta de grup. Cada grup tendra un ordinador en el qual 

haurà de redactar un llistat amb les idees principals obtingudes i, 

voluntàriament, opinió personal. Aquest document, posteriorment, es penjarà al 

blog en xarxa que els alumnes tenen disponible. Després, es realitzarà una 

nova formació on els membres del grup seran aquells que tenien notícies de 

temes diferents i posaran en comú les conclusions generals acabades d’obtenir 

sobre cada tema. El professor anirà circulant de grup en grup durant tota la 

sessió escoltant, ajudant i fent preguntes als alumnes per tal de guiar les 

explicacions que vagin fent. A més, els alumnes hauran de prendre nota de tot 

allò que trobin rellevant de cada notícia per després expressar les seves 

reflexions a la carpeta d’aprenentatge, de manera que el professor (que haurà 

recordat això al començament de la sessió) també anirà revisant les anotacions 

dels alumnes per tal orientar-los. 

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Explicació de la feina 
 

5’ - - 

Tractament de notícies 
en grup (formació 1) 

20’ Grups de 
notícies 

Resums 
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Tractament de notícies 
en grup (formació 2) 

25’ Grups de 
notícies 

Resums 

Professor Espai 

Llengua i literatura castellana Aula ordinària 
Taula 11. Programació i temporització de la sessió 11 

 Dotzena sessió – Convivència lingüística 

En aquesta sessió es preveu comentar i reflexionar conjuntament 

qüestions de les notícies treballades anteriorment amb l’ajuda del professor de 

llengua castellana. Aquest anirà plantejant interrogants que obliguin els 

alumnes a utilitzar tota la informació rebuda i treballada per tal d’elaborar una 

opinió justificada i argumentada (vegeu la taula 12). Els temes que el professor 

plantejarà tendran relació amb nocions de sociolingüística, circumstàncies que 

amenacen el futur de les llengües i propostes de planificació lingüística 

relacionades amb el concepte d’ecolingüística. 

Els alumnes han d’arribar a la conclusió que les llengües que es troben 

amenaçades són aquelles que no han estat “escollides” pel poder, i que tot 

respon a causes històriques que fàcilment haguessin pogut ser diferents. La 

desaparició d’una llengua mai no respon a causes naturals, sinó a polítiques 

d’imperialisme lingüístic i de normalització basades en una sola llengua 

dominant. Per entendre millor aquestes pràctiques i conceptes, els alumnes 

s’agruparan en els 6 grups de feina proposats a la segona sessió i hauran 

d’emplenar una taula (annex 5) amb informació sobre els diferents models de 

gestió del plurilingüisme amb exemples de països concrets com Suïssa, 

França, Espanya, Bèlgica i Canada. Per cercar la informació els alumnes 

podran accedir a internet i el professor també donarà pautes clares sobre com 

destriar la informació que trobin i quines són les webs més fiables. 

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Debat a classe 
 

20’ Grup classe Pissarra, guix 

Resolució de la taula 30’ Grups de 
recerca  

Ordinadors 
Fitxa per 
emplenar 
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Llibres 
Professor Espai 

Llengua i literatura castellana Aula ordinària 
Taula 12. Programació i temporització de la sessió 12 

 Tretzena sessió – Planificació lingüística 

Aquesta sessió es dividirà en dues parts. Durant la primera (vegeu la taula 

13), els alumnes es col·locaran en grup i tendran temps per acabar de 

completar la taula si no l’havien acabada durant la sessió anterior. Després, 

hauran de fer una petita proposta de convivència lingüística global 

personalitzada que pot expressar-se com un llistat d’idees per fer-la possible o 

aspectes que podrien millorar-se i com, etc. amb l’objectiu d’aconseguir la 

preservació de la diversitat lingüística mundial. Un cop acabada s’haurà de 

penjar al blog en xarxa i també s’imprimirà perquè formi part de l’exposició final. 

Per fer-la, el professor ajudarà i guiarà en tot moment als alumnes, amb 

exemples o suggerint models com el de veïnatge, la coexistència de les 

llengües en unes mateixes circumstàncies, el principi de territorialitat, etc. 

intentant sempre respectar la proposta i idees que facin els alumnes.  

Quan acabi la sessió, els alumnes hauran d’entregar la taula començada 

la sessió anterior, resolta, al professor.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Temps per acabar la 
feina 

 

10’ o 15’ - - 

Creació d’una proposta 
de convivència lingüística 

35’ o 40’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Llibres 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
 Taula 13. Programació i temporització de la sessió 3 

 Catorzena sessió – Publicitat  

Aquesta sessió ja es començarà a dedicar a la preparació de l’exposició al 

centre. Per fer-ho, els alumnes treballaran de manera cooperativa durant el 

màxim de temps (vegeu la taula 14) en els grups de feina establerts a la sessió 
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2 per a la creació de cartells publicitaris i missatges en altres formats (mems, 

fotomuntatges...) que, posteriorment, seran divulgats a través de les xarxes 

socials del centre i els espais físics on es comparteix publicitat.  

Per fer-ho, es comptarà amb la presència del professor de llengua 

anglesa i el d’informàtica, que ajudaran als alumnes en tot el procés de creació. 

Els cartells publicitaris hauran d’incloure la data, l’hora i el lloc de l’exposició i 

es valorarà l’adequació, la presentació, el muntatge i la creativitat de la 

proposta. En canvi, en la creació de missatges humorístics, crítics o 

argumentatius sobretot es valorarà la creativitat, la innovació, la utilització o la 

redefinició de gèneres folklòrics tradicionals (dites, acudits, travallengües, 

fraseologia...) i l’adequació a la temàtica.  

Hem de tenir en compte que, prèviament, els alumnes ja hauran treballat 

a classe de llengua catalana, castellana i anglesa els textos expositius i 

argumentatius (i publicitaris), així com també alguns gèneres folklòrics amb 

exemples de la seva difusió a través també del format web. Els missatges han 

de ser escrits en català, però a més, poden traduir-se o relacionar-se amb 

altres llengües que els alumnes coneguin.  

Activitats Temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Creació de grups i 
explicació de la feina 

 

5’ - - 

Treball de creació en 
grup 

45’ Grups de 
recerca 

Ordinadors 
Retoladors 
Cartolines 
Impressora 

Fotografies... 
 

Professor Espai 

Llengua i literatura anglesa 
Informàtica 

Aula d’informàtica 

Taula 14. Programació i temporització de la sessió 14 

 Quinzena sessió – Què hem après? 
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Pel que fa a la darrera sessió de la seqüència didàctica, serà dedicada a 

valorar i a avaluar tot el procés i el resultat final de la seqüència didàctica. Per 

fer-ho, en primer lloc (vegeu la taula 15), els alumnes entregaran, 

individualment, la seva carpeta d’aprenentatge en format i estil lliure. En segon 

lloc, es demanarà als alumnes que contestin resumidament o esquemàticament 

en un paper repartit pel professor “Que he après?”. En tercer lloc, els alumnes 

faran una autoavaluació individual i també de grup a través d’una rúbrica que 

entregaran al professor i, en darrer lloc, es durà a terme una metaavaluació, en 

la qual cada alumne elaborarà una diana d’avaluació de la proposta didàctica 

anònima amb un sobre que inclourà els aspectes que més han agradat i els 

que menys amb la opció d’afegir propostes de millora.  

Activitats temporització Agrupament Recursos 

Arribada del professor i 
preparació del material 

5’ - Mobiliari de 
l’aula (taules, 
cadires, etc.). 

Avaluació final i 
entrega de les carpetes 

d’aprenentatge 
 

20’ Individual Paper, bolígraf 

Autoavaluació i 
avaluació de grup 

15’ Individual Paper, bolígraf 

Metaavaluació  15’ Individual Paper, 
bolígraf, 
sobres... 

Professor Espai 

Llengua i literatura catalana Aula ordinària 
Taula 15. Programació i temporització de la sessió  15 

 Setzena sessió – Sessió especial 

Aquesta sessió extra no s’inclou dins la programació habitual de classe, 

sinó que es correspondrà als dies previs de les vacances quan s’organitzen 

activitats culturals al centre. Els alumnes dedicaran una part del matí a decorar 

les parets d’un lloc habilitat del centre per exposar els resultats de la seva feina 

i també amb tots els elements que hagin preparat. 

Per fer-ho, comptaran amb l’ajuda de tots els professors que han 

col·laborat i disposaran de materials reciclats portats de casa durant tot el 

trimestre que els permetran decorar i complementar l’exposició. Un cop 
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finalitzat el muntatge, l’exposició s’inaugurarà per a tots els membres del centre 

i també estarà disponible durant una part de l’horabaixa per a famílies i altres 

interessats.  

3.3. Avaluació 

Per valorar la feina de la proposta de la manera més ajustada possible a 

la realitat, s’utilitzaran diversos instruments d’avaluació, amb la finalitat de dur a 

terme una avaluació contínua, global i integradora. Per fer-ho, dividirem el 

procés d’avaluació en 3 fases: en primer lloc, l’avaluació inicial de la primera 

sessió ens permetrà avaluar els coneixements previs de l’alumne i saber com 

ajustar el punt de partida de la feina en cada cas, en segon lloc, l’avaluació 

formativa, ens permetrà tenir en compte els nous aprenentatges que va 

adquirint l’alumne, els progressos personals, la seva actitud i participació... i 

alhora proporcionar informació a l’alumne sobre el seu propi procés per poder 

autoregular-se i generar els mecanismes necessaris de millora o recuperació. 

En darrer lloc, en l’avaluació final sumatòria participaran professors i alumnes i 

es constatarà que aquests hagin connectat, sistematitzat, recapitulat i 

estructurat els seus coneixements previs amb la nova informació treballada. En 

aquesta darrera fase també es durà a terme una metaavaluació en què els 

professors i els alumnes podran determinar els aspectes de la seqüència 

d’ensenyament que cal mantenir i aquells que cal millorar.  

La nota final de cada alumne es calcularà de la següent manera: 

 Carpeta d’aprenentatge (portafolis) 40% 

o Arbre lingüístic familiar (10%) 

o Xarxa de relacions personals i termòmetre (10%) 

o Comentari de notícies (10%) 

o Reflexions setmanals (10%) 

 Tasques en grup o parelles 40% 

o Exposició oral (10%) 

 5% Emissors 

 5% Receptors 

o Pòster història (10%) 
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o Blog online i taula (10%) 

o Exposició al centre, muntatge i publicitat (10%) 

 Autoavaluació: 10% 

 Avaluació del treball en grup: 10% 

 + Arrodoniment de la nota en cas d’haver participat voluntàriament al 

bloc amb entrades que incloguin notícies o informació rellevant i 

complementària a tot allò treballat.  

La carpeta d’aprenentatge serà individual i personalitzada, és a dir, cada 

alumne la podrà entregar amb un format lliure que haurà d’incloure les 

reflexions i els resultats de la feina individual realitzada durant tot el trimestre. 

Per fer-la, el professor durant tot el procés proporcionarà pautes i materials que 

faran servir per elaborar el que ha de ser la seva obra. Després, el professor la 

corregirà a través d’una rúbrica (annex 6) que l’alumne també tendrà per saber 

la informació concreta que es valorarà.  

Les tasques en grup seran avaluades pel professor mitjançant rúbriques 

(annex 7) d’avaluació per a cada una d’elles depenent d’allò que s’hagi de 

valorar: expressió oral, expressió escrita, presentació... Cada feina de grup 

tendrà un percentatge final d’un 10% que després es sumarà amb la resta per 

obtenir la puntuació total.  

Finalment, es tendran en compte les autoavaluacions individuals (annex 

8) dels alumnes (10% del total) i també en grup (Annex 9) (10%) per tal 

d’implicar també els alumnes en la tasca d’avaluació i que aquests es 

responsabilitzin de la valoració de la seva feina, els resultats, la implicació, la 

participació, la organització, etc.  

L’avaluació final de la proposta no influirà en la nota dels alumnes, sinó 

que servirà per valorar els èxits i mancances d’aquesta i els progressos dels 

alumnes. Per obtenir aquesta informació es demanarà als alumnes que 

elaborin un text lliure on resumeixin tot allò que han après. Després, s’elaborarà 

una diana d’avaluació (annex 10) de la proposta didàctica individual i 

s’entregarà al professor de manera anònima amb els aspectes que més han 

agradat i els que menys amb l’opció d’afegir propostes de millora. 



[54] 
 

4. CONCLUSIONS  

L’aprenentatge de les llengües en el sistema educatiu actual serà 

insuficient si només preveu el treball lingüístic i literari a les seves aules. Les 

característiques de la societat actual demanen un treball específic que tengui 

en compte la competència comunicativa en diverses llengües (multilingüisme) i 

la competència intercultural entesa com la capacitat de conviure en una 

societat on coexisteixen individus amb llengües i cultures diverses que poden 

enriquir-se a través de l’intercanvi lingüístic i cultural. 

Mitjançant aquest treball, s’ha pretès desenvolupar una proposta didàctica 

que convida els alumnes de secundària a reflexionar sobre la diversitat de les 

llengües i els seus usos lingüístics, sobre les relacions que hi ha entre les 

diferents llengües, sobre la relació entre llengua i poder, sobre el perill de la 

mort de les llengües, sobre el paper d’aquestes en les nostres vides i les 

relacions que establim i, sobretot, sobre la importància de les nostres decisions 

i usos en la vitalitat de les llengües que coneixem. A més, també s’ha tractat la 

situació de la llengua catalana, encara en situació de minorització lingüística, 

en aquest context global perquè és la llengua vehicular de l’ensenyament a les 

Illes Balears i la pròpia del lloc on viuen els alumnes el seu dia a dia, cosa que 

els haurà ajudat a entendre millor la presència i situació de la llengua fora de 

les aules. Cal recordar que un dels punt de partida d’aquesta proposta és 

precisament l’alt percentatge d’alumnat nouvingut i d’orígens sociolingüístics 

diferents que conviuen a les aules de les Balears. Per tant, s’ha pretès posar en 

valor la riquesa que representa aquesta diversitat lingüística i cultural, des del 

respecte i la comprensió a les diferents llengües i a la llengua pròpia alhora.  

Aquest treball cerca equilibrar les mancances que es donen actualment 

en el sistema educatiu pel que fa al treball i coneixement de la diversitat 

lingüística. A més, s’ha fet amb la combinació de diferents tipus d’agrupaments 

d’alumnes que sobretot han volgut afavorir el treball cooperatiu en tasques que 

han contribuït a promoure els coneixements dels alumnes en diferents camps 

d’estudi i reflexionar metalingüísticament sobretot pel que fa als aspectes 
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externs de la llengua com són la diversitat geogràfica, la planificació lingüística, 

actituds i usos lingüístics, etc.  

Entenem que, fent només un plantejament teòric de la proposta didàctica, 

sense dur-la a la pràctica i ni avaluar-la posteriorment, limita l’obtenció d’unes 

conclusions que evidenciarien els èxits, mancances i adaptacions necessàries 

per tal d’implementar-la de la manera més encertada possible. Tot i això, 

pensam que l’objectiu de treballar la diversitat lingüística i la sociolingüística de 

manera interdisciplinària s’ha assolit en la mesura que per desenvolupar la 

proposta es plantegen tasques que combinen diferents camps d’estudi i han 

estat preparats amb la col·laboració de no només els departaments de llengua, 

sinó també d’altres especialitats com matemàtiques, ciències socials, educació 

artística, etc. A més, l’objectiu final de la seqüència didàctica de preparar una 

exposició al centre sobre la diversitat lingüística consolidarà el compromís dels 

alumnes amb la feina que serà mostrada més enllà de les aules i oberta no 

només als membres del centre, sinó també a convidats de fora com poden ser 

família, amics, veïnats del barri... 

Finalment, s’espera que tots aquests coneixements, aprenentatges i 

reflexions permetin als alumnes desenvolupar la competència intercultural 

necessària per viure i conviure en un món canviant que tenim la responsabilitat 

de construir entre tots els membres de la societat i que serà més ric si respecta 

i s’enriqueix de la seva diversitat lingüística i cultural, entre d’altres.  
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Annex 1 – KPSI 

Nom: 

Marca amb una creu: 

Data 
d’autoavaluació: 
 

Ho sé i ho 
sabria 

explicar 

Ho sé Em sona No en sé res 

Saps quantes 
llengües es 
parlen al món? 

    

A quina família 
lingüística 
pertanyen el 
català i el 
castellà i la teva 
llengua 
materna, en cas 
que sigui una 
altra? 

    

Quines són les 
llengües més 
parlades del 
món? 

    

Hi ha llengües 
en perill de 
desaparició? 

    

Per què hi ha 
llengües més 
parlades que no 
altres? 

    

El català és una 
llengua en perill 
de desaparició? 

    

Quina és la 
diferència entre 
una llengua i un 
dialecte? 

    

 

Puntua del 0 al 10 (0 mínim; 10 màxim) les llengües següents segons les 

seves característiques o la seva idoneïtat per a cada funció: 

 Alemany Anglès Àrab Català Castellà Guaraní Suahili Xinès 

Poesia         

Novel·la         
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Estudis 

científics 
        

Cinema         

Música         

Llengua 

oficial 
        

Escola         

Televisió         

Musicalitat         

Bellesa         

Dificultat         
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Annex 2 

Preguntes orientatives per a la recerca d’informació: 

Llengua Política Geografia 

Quantes llengües es 

parlen? 
Quina és la capital? Nom del continent 

De quines famílies són 

aquestes llegües? 

Quines llengües són 

oficials i quines no? 
Estats que el formen 

Quines llengües es 

troben en perill de 

desaparició? 

Motius de la desaparició 

de les llengües 

Principals rius i 

muntanyes 

Nombre de parlants de 

les principals llengües? 
Tipus de governs 

Extensió del continent i 

dels estats 

Hi ha estats on es parli 

més d’una llengua? 
  

Hi ha algun manlleu  

d’aquesta llengua que 

utilitzem en català o 

castellà? 
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Annex 3 – Rúbriques per a les exposicions orals 

Per fer aquestes rúbriques m’he basat en el model proposat per la Universitat 

de Barcelona, amb algunes modificacions. Aquesta informació ha estat 

consultada en línia a l’adreça: <http://www.ub.edu/tfg/rubrica/rubrica-

davaluacio-de-lexposicio-oral-del-tfg>. 

[Emissors] 

Grup: 

Nom: 

PUNTUACIÓ Adequat (1) Poc adequat (0,5) Inadequat (0) 

Llenguatge no verbal 

Seguretat 

S’ha mostrat serè i 
sense nirvis per 

transmetre a 
l’auditori un discurs 

rigorós i eficient. 

S’ha mostrat una 
mica nirviós i ha 
llegit en algun 

moment puntual. 

S’ha mostrat 
molt nirviós i 

llegia 
constantment 

els papers. 

 

Gestualitat 

La postura i els 
moviments han estat 
naturals i han facilitat 

o complementat la 
comprensió de 
l’exposició oral. 

Els moviments 
s’han vist una mica 

forçats, però en 
general se n’ha 

sortit bé. 

La postura i els 
moviments han 

estat molt 
forçats. 

 

Mirada 
Ha mantingut i 

repartit el contacte 
visual. 

Ha mirat tota 
l’estona al mateix 

punt 

Li ha costat 
aixecar la 
mirada. 

 

Veu 

El ritme ha estat 
variat, la pronúncia 

clara i el discurs 
dinàmic en relació al 

ritme, velocitat i 
entonació. 

Hi ha hagut algun 
problema en el 

ritme, la pronúncia, 
el ritme, la velocitat 

o l’entonació. 

El discurs és 
monòton. 

 

Gestió del 
temps 

La durada de la 
presentació ha estat 
adequada, controlant 

el temps pertinent 
dels diferents 

apartats del treball i 
preveient possibles 

interaccions. 

 

La durada ha estat 
força adequada, 

però en algun 
moment no ha 

controlat prou el 
temps. 

 

No ha planificat 
bé el temps i la 

durada de la 
presentació no 

ha estat 
adequada, no 

ha pogut 
presentar totes 

les parts. 

 
TOTAL    

Llenguatge verbal 

http://www.ub.edu/tfg/rubrica/rubrica-davaluacio-de-lexposicio-oral-del-tfg
http://www.ub.edu/tfg/rubrica/rubrica-davaluacio-de-lexposicio-oral-del-tfg
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Presentació 
S’ha  fet una breu 
presentació dels 

membres i el treball.  

S’han presentat els 
membres, però no 

ha fet una breu 
presentació del 

treball. 

No s’han 
presentat ni els 
membres ni el 

treball. 

Adequació 

Ha mantingut el grau 
de formalitat al llarg 

del discurs i al 
coneixement de la 

matèria que té 
l’audiència. 

En algun moment 
ha perdut la 
formalitat. 

El grau de 
formalitat no és 
prou adequat. 

Ha utilitzat 
mots crossa 

(doncs, si, eh, 
d’acord, etc.) o 
coixins fonètics 

(mmm, 
aaaa, etc.) 

Claredat 

El contingut de 
l’exposició ha estat 
molt clara, ha donat 
la rellevància que els 

corresponia als 
diferents apartats del 

treball. 

No ha destacat 
prou bé algun dels 
apartats rellevants. 

No ha exposat 
prou clarament 
el contingut de 

l’exposició. 

Estructura 

Ha seleccionat i 
ordenar els 

continguts de la seva 
exposició. Ha creat 
un eix vertebrador 

que uneix les 
diferents idees i 

garanteix la 
continuïtat del 

discurs. 

L’exposició ha estat 
força ordenada, 

però costava 
seguir-lo en algun 

moment, perquè no 
es feien servir 

gaires connectors. 

Els 
mecanismes 

de cohesió no 
són els 

adequats. O no 
ha seleccionat i 

ordenat els 
continguts de 

l’exposició 

Lèxic 

S’ha utilitzat un 
llenguatge just, 

igualitari i 
respectuós.  

El lèxic ha estat 
adequat, però no 
era variat ni ric. 

Les oracions i 
el vocabulari 

han estat 
massa senzills. 

Ha utilitzat 
mots 

multiús: cosa, 
fer. 

Gestió de les 
preguntes 

Ha respost de forma 
clara i precisa totes 

les preguntes que se 
li han plantejat i amb 
les seves respostes 

ha completat i 
ampliat alguns 

aspectes de la seva 
exposició. 

Ha contestat a totes 
les preguntes de 

forma breu i 
insegura. 

Li costa 
respondre a 
preguntes 

imprevistes. 

TOTAL    
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Pòster 

Estructura 
de la 

presentació 

La informació es 
mostra de manera 
clara i ordenada. Hi 
ha un fil conductor 

que cohesiona tota la 
presentació.  

La presentació de 
la informació és 

ordenada, excepte 
en algun punt. 

No se segueix 
cap ordre. 

Estil i format 
de 

presentació 
(tipus lletra, 
colors, etc.) 

Els colors, la 
plantilla, i la mida del 
text són adequats. El 
format és homogeni. 

El format és força 
homogeni, però en 
algun moment no 

és prou adequat; o 
no es segueix el 

mateix estil. 

El format no és 
adequat, no 

facilita la 
llegibilitat 

Vocabulari 

Precís amb 
tecnicismes 

adequats a la 
situació 

comunicativa. 

Força adequat, 
però algunes 

paraules no són 
prou formals. 

Massa senzill o 
informal. 

Ortografia, 
gramàtica i  

morfosintaxi 

No hi ha errors 
ortogràfics. 

Es detecta algun 
error, però costa 

identificar-lo. 

Hi ha diversos 
errors que fan 

perdre la 
fiabilitat del 

treball. 

TOTAL    

TOTAL 
FINAL 

 

Altres 
observacions 

 
 
 
 

  

[Receptors] 

Nom:  

PUNTUACIÓ Adequat (1) Poc adequat (0,5) Inadequat (0) 

Participació 
Fa almenys 1 

pregunta 
- 

No ha fet cap 
pregunta 

Adequació 

Ha mantingut el 
grau de formalitat 

al llarg de la 
pregunta. 

En algun moment 
perd la formalitat.  

El grau de 
formalitat no és 

prou adequat. Ha 
utilitzat mots 

crossa (doncs, si, 
eh, d’acord, etc.) o 

coixins fonètics 
(mmm, aaaa, etc.)  

Idoneïtat 
La pregunta era 
idònia al tema 

exposat.  

La pregunta no té 
molta relació amb 

el tema. 

La pregunta no té 
relació amb el 

tema. 

Claredat La pregunta s’ha La pregunta no La pregunta no 
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formulat de 
manera clara i 

directa. 

s’acaba d’entendre 
prou bé. 

s’entén. 

Respecte 

Es respecten els 
torns de paraula, 

l’opinió dels altres i 
s’escolta 

activament. 

Els torn de paraula 
o l’opinió dels 
altres no es 

respecta del tot. 
De vegades no 
para atenció.   

Trepitja als 
companys durant 

els torns de 
paraula i no 

respecta l’opinió 
dels altres. No 

atén a l’exposició 
ni preguntes dels 

companys.  

Lèxic 

S’ha utilitzat un 
llenguatge just, 

igualitari i 
respectuós.  

El lèxic ha estat 
adequat, però no 
era variat ni ric. 

Les oracions i el 
vocabulari han 
estat massa 
senzills. Ha 
utilitzat mots 

multiús: cosa, 
realitzar. 

    

TOTAL FINAL    

Altres 
observacions 
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Annex 4 

Nom dels components: 

EXERCICI 1 

Fes un gràfic que representi el percentatge de llengües parlades a classe 

seguint aquest model: 

 

EXERCICI 2 

Hem vist que al món es parlen unes 5000 llengües, que es reparteixen 

així: Europa 3%, Amèrica (nord i sud) 15%, Oceania 21%. I l’Àsia i l’Àfrica? 

El percentatge de llengües parlades a l’Àsia i l’Àfrica és el mateix. Per 

tant, calcula quin percentatge correspon a cada continent, i després 

calcula el nombre de llengües que es parlen a cadascun dels 5 continents. 

Escriu sobre cada continent el nombre aproximadament de llengües que 

s’hi parlen.  

  

Wolof 
59% 

Orok 
23% 

Grec 
10% 

Taino 
8% 

Les llengües de classe 
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EXERCICI 3 

Llegeix la notícia següent: 

 

Quin nombre de llengües de les actualment parlades es troben en perill 

d’extinció? I quantes llengües tenen menys de 100.000 parlants? Podries 

posar-ne cap exemple? 

EXERCICI 4 

Observa aquestes dades:  

Al món sabem que existeixen 5000 llengües i que actualment es calcula que hi 

ha una població total de 7.535.000.000 habitants aproximadament.    

D’aquestes 5000 llengües, 95% són parlades pel 4% de la població mundial. 

Podries dir quin percentatge de parlants respecte de la població mundial tenen 

les següents llengües: 

Llengua Parlants Percentatge 

Castellà: 437.000.000  

Anglès: 

 

372.000.000  
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Portuguès: 219.000.000  

Català: 10.000.000  

Holandès: 23.000.000  

Turc: 71.400.000  

Vietnamita 68.100.000  

Occità: 4.000.000  

Irlandès 77.000  

Maltès 350.000  

Japonès 128.000.00  

Xinès 1.284.000.0000  

Rus 154.000.000  

Quítxua 7.767.000  

Font: https://www.ethnologue.com/statistics/size  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ethnologue.com/statistics/size
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Annex 5 – Planificació lingüística 

Tractament de la diversitat lingüística 

 Suïssa  França Espanya Bèlgica Canadà 

Llengües 

oficials i 

llengües 

existents 

    

 

Llengües 

estudiades a 

l’ensenyament 

    

 

Llengües de 

govern 
    

 

Llengües de la 

televisió 
    

 

El tractament 

és igualitari? 
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Annex 6 – Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge 

Nom: 

Criteris Molt bé (1) Bé (0,75) Regular (0,5) 
Millorable 

(0,25) 

Disseny i 

Presentació 

El disseny i la 
presentació 

són personals, 
adequats, 
originals i 

cridaners. Es 
tenen en 
compte 

elements 
multimèdia. 

El disseny la i 
presentació 

són adequats i  
originals. 

El disseny i la 
presentació 
són bàsics 

però 
correctes. 

El Disseny i la 
presentació 

són simples o 
massa senzills. 

Estructura 

Presenta una 
estructura 

clara, 
coherent, amb 
un índex i un 
ordre intern 
adequats. 

Presenta una 
estructura i 

índex 
entenedor i un 

ordre 
bàsicament 
decidit per 
l’alumne. 

Presenta el 
material amb 
un cert ordre 
intern i inclou 

un índex 
complet. 

Presenta el 
material de 

manera 
desordenada, 
sense cohesió. 

Contingut 

Els continguts 
són 

significatius i 
es presenten  

amb una 
relació i 

seqüència 
adequada. Hi 
ha informació 

extra i 
reflexions 
personals. 

Els continguts 
estan 

correctament 
seleccionats, 

amb 
aportacions i 

reflexions 
interessants. 

S’inclouen els 
continguts 

mínims 
requerits de 

manera 
ordenada, 

sense reflexió. 

La carpeta 
d’aprenentatge 
és una suma 

de feines 
presentada de 

manera 
desordenada i 

sense 
reflexions. 

Falta alguna 
feina. 

Evidències de 

l’aprenentatg

e 

Inclou un 
seguit de 
tasques 

seleccionades
, amb les 
pròpies 

correccions i 
comentaris 

per la millora. 
Manifesta el 

que ha après i 
el procés 
realitzat 

Descriu el seu 
procés 

d’aprenentatg
e i en fa 
alguna 
reflexió. 

Inclou un 
seguit de 
tasques 

realitzades i 
es capaç de 
descriure el 
seu procés 

d’aprenentatg
e tot i que és 

poc 
sistemàtic. 

Selecciona 
algunes 

evidències del 
seu procés 

d’aprenentatge
. 
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durant tota la 
feina. 

Reflexió 

Les seves 
reflexions 
demostren 

que ha 
interioritzat el 

procés 
d’aprenentatg
e i totes estan 
fonamentades 
amb múltiples 
aportacions 

personals que 
demostren el 
progrés de 
l’estudiant. 

S’inclouen 
diverses 

reflexions 
fonamentals i 
aportacions 
personals. 

Hi ha poques 
reflexions 
sense una 
vertadera 

argumentació 

No n’hi ha 
llevat 

d’algunes 
frases molt 
generals. 

Ortografia, 
gramàtica i  

morfosintaxi 

No hi ha 
gaires errors. 

5 - 10 
 

Es detecta 
algun error, 
però no és 

allò que més 
destaca. 
10  - 15 

Hi ha bastants 
errors. 
20 - 25 

Hi ha molts 
errors. 
+ 25 

 

Conclusions 

Hi ha unes 
conclusions 
finals que 

demostren el 
procés 

d’aprenentatg
e i la 

consciència 
d’allò que s’ha 

après  

Hi ha una 
reflexió sobre 

allò après 
amb algunes 
evidències 

Finalment 
s’esmenta 

alguna 
valoració 
sobre allò 

après 

Esmenta 
algunes 

generalitats 
sobre el que 

ha après 

TOTAL     

 

Per fer aquesta rúbrica, s’ha aprofitat informació de la rúbrica d’avaluació de la 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya consultada en línia: 

<https://goo.gl/GkzsnK>. [Consulta 10/07/2017] 

 

 

 

 

https://goo.gl/GkzsnK
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Annex 7 – Rúbriques de les tasques en grup 

7.1 Pòster d’Història 

CRITERIS 

PUNTUACIÓ Adequat (3) Poc adequat (2) Inadequat (1) 

1. Estil i format 

Els colors, la 

plantilla, i la 

mida del text 

són adequats. 

El format és 

homogeni. 

El format és 

força homogeni, 

però en algun 

moment no és 

prou adequat; o 

no es segueix el 

mateix estil. 

El format no és 

adequat, no 

facilita la 

llegibilitat. 

2. Originalitat 

Presentació 

creativa, 

original i 

cridanera.  

Presentació 

correcta amb  

aspectes 

innovadors. 

Presentació 

tradicional i 

poc 

innovadora. 

3. Contingut 

Els continguts 
són els exigits i 
la informació 

és correcta. Es 
presenten  
amb una 
relació i 

seqüència 
adequada.  

Els continguts 
estan 

correctament 
seleccionats tot i 
haver-hi algunes 

errades. 

Falten alguns 

continguts o hi 

ha errades 

greus en la 

informació.  

 

4. Estructura 

La informació 

es mostra de 

manera clara i 

ordenada. Hi 

ha un fil 

conductor que 

cohesiona tota 

la presentació.  

La presentació 

de la informació 

és ordenada, 

excepte en 

algun punt. 

No es segueix 

cap ordre. 

5. Vocabulari 

Precís amb 

tecnicismes 

adequats a la 

situació 

comunicativa. 

Força adequat, 

però algunes 

paraules no són 

prou formals. 

Massa senzill o 

informal. 
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6. Ortografia, gramàtica i  

morfosintaxi 

No hi ha errors 

o n’hi ha molt 

pocs. 

Hi ha bastants 

errors 

Hi ha molts 

errors  

TOTAL    

 

7.2 Blog en xarxa 

CRITERIS 

PUNTUACIÓ Adequat (3) Poc adequat (2) Inadequat (1) 

1. Originalitat 

Presentació 

creativa, original 

i cridanera. 

Inclou arxius 

adjunts amb 

imatges, gifts... 

Presentació 

correcta amb 

algunes dades 

o arxius 

adients. 

Presentació 

tradicional i 

poc 

innovadora. No 

hi ha cap arxiu 

adjunt.  

2. Contingut 

Els continguts 
són els exigits i la 

informació és 
correcta. Es 

presenten  amb 
una relació i 
seqüència 
adequada.  

Els continguts 
estan 

correctament 
seleccionats tot i 
haver-hi algunes 

errades. 

Falten alguns 

continguts o hi 

ha errades 

greus en la 

informació.  

 

3. Estructura 

La informació es 

mostra de 

manera clara i 

ordenada. Hi ha 

un fil conductor 

que cohesiona 

tota la 

presentació.  

La presentació 

de la informació 

és ordenada, 

excepte en 

algun punt. 

No es segueix 

cap ordre. 

4. Vocabulari 

Precís amb 

tecnicismes 

adequats a la 

situació 

comunicativa. 

Força adequat, 

però algunes 

paraules no són 

prou formals. 

Massa senzill o 

informal. 
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5. Ortografia, gramàtica i  

morfosintaxi 

No hi ha errors o 

n’hi ha molt pocs. 

Hi ha bastants 

errors 

Hi ha molts 

errors  

Participació voluntària: 

 

 

 

TOTAL    

 

7.3 Publicitat i exposició al centre 

CRITERIS 

PUNTUACIÓ Adequat (3) Poc adequat (2) Inadequat (1) 

1. Estil i format 

Els colors, la 

plantilla, i la mida 

del text són 

adequats. El 

format és 

homogeni. 

El format és 

força homogeni, 

però en algun 

moment no és 

prou adequat; o 

no es segueix el 

mateix estil. 

El format no és 

adequat, no 

facilita la 

llegibilitat. 

2. Originalitat 

Presentació 

creativa, original 

i cridanera.  

Presentació 

correcta amb  

aspectes 

innovadors. 

Presentació 

tradicional i 

poc 

innovadora 

3. Contingut 

Els continguts 
són els exigits i la 

informació és 
correcta. Es 

presenten  amb 
una relació i 
seqüència 
adequada.  

Els continguts 
estan 

correctament 
seleccionats tot i 
haver-hi algunes 

errades. 

Falten alguns 

continguts o hi 

ha errades 

greus en la 

informació.  

 

4. Estructura 

La informació es 

mostra de 

manera clara i 

ordenada. Hi ha 

un fil conductor 

que cohesiona 

La presentació 

de la informació 

és ordenada, 

excepte en 

algun punt. 

No es segueix 

cap ordre. 
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tota la 

presentació.  

5. Vocabulari 

Precís amb 

tecnicismes 

adequats a la 

situació 

comunicativa. 

Força adequat, 

però algunes 

paraules no són 

prou formals. 

Massa senzill o 

informal. 

6. Ortografia, gramàtica i  

morfosintaxi 

No hi ha errors. 

Es detecta algun 

error, però costa 

identificar-lo. 

Hi ha molts 

errors  

7. Participació 

Ha participat 

activament en el 

procés de creació 

i muntatge.   

Ha participat tot i 

no haver 

destacar 

especialment. 

No ha participat 

prou. 

TOTAL    
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Annex 8 – Diana d’avaluació  

Expressa el teu nivell de satisfacció amb: 

 

Indica allò que més t’ha agradat i allò que menys: 

 

 

 

 

 

 

Podries afegir alguna proposta de millora? 

 

 

 

Activitats 

Professors 

Continguts 

Programació 
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Annex 8 - Autoavaluació 

Grup 

Com ha funcionat el 
nostre equip? 

Molt bé (2) Bé (1) Hem de millorar 
(0,5) 

Cadascú ha exercit les 
tasques que li pertocaven 

   

Hem utilitzat el temps 
adequadament dins i fora 

de l’aula 

   

Ens hem ajudat 
mútuament 

   

Tothom ha participat 
activament 

   

No hem desplaçat a ningú 
del grup 

   

Hem escoltat i respectat 
totes les aportacions 

   

Ens hem repartit les 
tasques de manera justa  i 

responsable 

   

Hem entregat les tasques 
quan tocava 

   

Hem superat les dificultats 
ajudant-nos 

   

TOTAL    

 

Observacions: (obligatori) què hem de millorar? Que és el que hem fet 

especialment bé? 
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Annex 9 – Autoavaluació  

Individual  

Nom: 

Puntua i justifica breument: 

  Molt bé (1) Regular  (0’5) 
Millorable 

(0,25) 

 

T
re

b
a
ll

 e
n

tr
e

g
a
ts

 

Arbre lingüístic 

familiar 
   

Xarxa de 

relacions 

personals i 

termòmetre 

   

Comentari de 

notícies 
   

Reflexions 

setmanals 

 

   

Observacions: 
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Im
p

li
c

a
c

ió
 

Esforç 
 

 
  

Responsabilitat 
 

 
  

Participació 
 

 
  

 

O
rg

a
n

it
z
a
c

ió
 

Puntualitat 
d’entrega i 

seguiment del 
calendari 

   

Planificació del 
temps: 

  
 

 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
s

 f
in

a
ls

  

 

 

 

 

 

 

 

 


