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llengua a la República Txeca 
fora de la universitat són (gaire-
bé) inexistents–. I és per aquest 
motiu que, durant el primer any 
del grau, els esforços s’han de 
concentrar a ensenyar català com 
a llengua estrangera.

Es disposa de diverses assigna-
tures per fer-ho. Així, durant el 
primer curs, l’alumnat ha de cur-
sar els anomenats seminaris de 
llengua, en els quals es propor-
cionen les bases fonamentals per 
facilitar l’adquisició de compe-
tència comunicativa en català; els 
exercicis orals i d’audició, en què 
es treballa sobretot la comprensió 

Llengua i Literatura Catalanes de 
la República Txeca. 

La posada en funcionament 
d’aquest grau ha representat un 
repte enorme per a una univer-
sitat de l’exterior, atès que cal 
tenir en compte que l’alumnat 
que accedeix a aquests estudis 
no és comparable al que es pot 
trobar a la Facultat de Filologia 
Catalana d’una universitat que 
es trobi dins del nostre domini 
lingüístic. Així, no es requereix 
cap grau de competència comu-
nicativa en català en el moment 
d’accedir als estudis –les possi-
bilitats d’aprenentatge d’aquesta 

EL CONTEXT
Actualment, el català es pot 
estudiar a gairebé 150 universi-
tats de 31 països repartits entre 
Europa, l’Àsia, l’Amèrica del Nord, 
l’Amèrica del Sud i Austràlia. 
L’oferta acadèmica és ben varia-
da, i va des de cursos individuals 
de llengua i cultura catalanes 
integrats en altres estudis � ns a 
minors o graus sencers d’estudis 
catalans. És en aquest context 
d’ensenyament fora del domi-
ni lingüístic que s’ha d’incloure 
la Universitat Masaryk de Brno, 
on s’imparteix des de 1998 i on, 
durant el curs 2015-2016, s’ha 
posat en marxa el primer grau en 

El vídeo per treballar 
la competència oral
Elga Cremades 
Universitat Masaryk. Brno (República Txeca)

En aquest article, hi presentem una experiència didàctica real 
desenvolupada en el marc de l’assignatura Exercicis Complementaris 
de Conversa I, de la Universitat Masaryk de Brno, a la República 
Txeca. Hi il·lustrem com, davant de les di� cultats de trobar 
contextos reals que facilitin l’ús de la llengua catalana fora 
de l’aula, la creació de vídeos curts en què l’alumnat representi situacions 
comunicatives quotidianes es pot convertir en un bon aliat per a la pràctica i la 
millora de les competències comunicatives orals.

PARAULES CLAU

• ORALITAT

• CATALÀ
• ESTRANGER
• VÍDEO
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El vídeo per treballar la competència oral

extern de l’aula —i és la primera 
causa per la qual es planteja la 
proposta didàctica que es pre-
senta en aquest article— i, con-
cretament, amb les possibilitats 
d’esdevenir usuari de la llengua 
més enllà de les hores de classe. 
Així, a diferència del que suc-
ceeix al domini lingüístic, en què 
l’aprenent sol esdevenir un usuari 
de la llengua quan no és dins 
l’aula, fora del domini lingüístic 
hi ha molt pocs estímuls que 
indueixin l’aprenent a emprar la 
llengua en situacions comunica-
tives quotidianes que, de forma 
gairebé inconscient, faciliten 
l’aprenentatge de la llengua. Per 
aquest motiu, sovint és impres-
cindible trobar estratègies que 
permetin suplir les mancances 
que poden aparèixer per la (pràc-
tica) impossibilitat que l’aprenent 
es converteixi en un agent social 
que hagi de resoldre activitats de 
la vida diària en català.

La segona divergència, però, afa-
voreix el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de l’alumnat univer-
sitari de l’exterior, i té a veure pre-
cisament amb el context mateix 
de l’aula. I és que, normalment, 
els cursos de llengua catala-
na s’integren dins d’uns estudis 
universitaris reglats i, per tant, 
s’espera que els discents tinguin 
uns hàbits acadèmics regulars i 
una bona predisposició per apren-
dre català.

per anomenar-ne només alguns 
factors. En aquest context, pot 
semblar superflu intentar agrupar, 
d’una banda, els cursos de català 
de dins del domini lingüístic i, de 
l’altra, els cursos de català de fora 
del domini lingüístic. Amb tot, en 
la mesura que forma part del con-
text específic on es produeixen els 
processos d’ensenyament i apre-
nentatge, podem considerar que 
la localització geogràfica de les 
aules pot ser rellevant, tant per al 
rendiment acadèmic de l’alumnat 
com per a l’enfocament didàctic de 
les sessions.

En aquest sentit, podem establir 
dues diferències bàsiques entre 
l’ensenyament del català com a 
llengua estrangera en una univer-
sitat de l’exterior del domini lin-
güístic i l’ensenyament del català 
com a llengua estrangera en un 
centre d’idiomes de dins del domi-
ni lingüístic.

La primera diferència situa en 
una posició avantatjosa l’aprenent 
de dins del domini lingüístic, ja 
que té a veure amb el context 

oral però també s’hi fan exerci-
cis d’expressió; els exercicis com-
plementaris de conversa, en què 
es treballa globalment la llengua 
oral, i els exercicis de llengua, cen-
trats en l’expressió escrita.

En aquest article, hi exposem una 
experiència real duta a terme en el 
marc d’una d’aquestes assignatu-
res: Dplňková conversační cvičení 
I (‘Exercicis Complementaris de 
Conversa I’), l’objectiu de la qual 
és que l’alumnat assoleixi una 
competència comunicativa oral 
corresponent al nivell A2 del Marc 
Europeu Comú de Referència per a 
les Llengües.

Definició del problema
En els processos d’ensenyament 
i aprenentatge de qualsevol llen-
gua —i, per tant, també de la 
llengua catalana—, hi intervenen 
múltiples factors que en condi-
cionen l’èxit i que en determi-
nen les característiques. Així, el 
resultat de dos cursos del mateix 
nivell del Marc Comú Europeu 
per a les Llengües, per exemple, 
pot variar segons el context en què 
es produeixin, el tipus d’alumnat 
a qui s’adrecin, els objectius que 
es proposin assolir, la metodo-
logia utilitzada, etc. Encara més: 
l’aprenentatge de dos participants 
del mateix curs pot ser diferent 
per raons com ara la motivació, la 
llengua inicial o els hàbits d’estudi, 

La localització de les 
aules pot ser rellevant, 
tant per al rendiment 
acadèmic com per a 

l’enfocament didàctic
■
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necessitats lingüístiques i comuni-
catives. Com explica Esteve (2002, 
p. 41), «la tasca ha de presentar 
una seqüència cíclica que par-
teixi de la globalitat (processos 
top-down o de dalt a baix) per 
tornar-hi després d’un treball 
específic sobre la forma (proces-
sos bottom-up o de baix a dalt)», 
de manera que es fomentin tant 
les estratègies de comprensió glo-
bal com les habilitats d’anàlisi i de 
comprensió de les formes lingüís-
tiques. I, un cop fet això, «s’han 
de proposar activitats extensives 
on l’aprenent hagi d’explotar els 
recursos lingüístics que ha après 
[...] en contextos comunicatius 
nous» (Esteve, 2002, p. 42).

I és precisament amb aquesta 
voluntat que es va plantejar la 
proposta que presentem en aquest 
article: es volien proporcionar 
contextos en què l’alumnat pogués 
utilitzar —de forma parcialment 
controlada i amb les etapes que 
cal seguir en qualsevol tasca— els 
coneixements lingüístics en con-
textos comunicatius nous, difícils 
de trobar a l’exterior del domini 
lingüístic. Concretament, es van 
utilitzar el que hem anomenat 
videotasques, que detallarem a 
continuació.

Desenvolupament
El programa de l’assignatura preveu 
vuit unitats, les quals estan relacio-

L’EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA 

Plantejament:   
les videotasques
Com hem dit, la proposta per-
tany a un curs de llengua oral 
corresponent al nivell A2 del Marc 
Europeu Comú de Referència per 
a les Llengües.

Des del punt de vista metodo-
lògic, el curs pren un enfoca-
ment comunicatiu, basat en la 
idea que l’objectiu principal de 
l’ensenyament de qualsevol llen-
gua estrangera és que l’alumnat 
hi adquireixi competència comu-
nicativa, és a dir, que adquireixi 
competència lingüística pròpia-
ment dita, però també competèn-
cia pragmàtica i sociolingüística.

lingüística pròpiament dita, però 
també competència pragmàti-
ca i sociolingüística. Es tracta, 
com afirma Esteve (2000, p. 135), 
d’entendre i d’ensenyar la llengua 
«des de la globalitat, perquè els 
elements lingüístics només adqui-
reixen significat quan estan en un 
context i s’usen en relació amb 
una totalitat».

Sovint, l’enfocament comunica-
tiu s’ha vinculat a l’ensenyament 
per tasques, en què es demana 
als alumnes que realitzin tre-
balls reals en la llengua objecte 
d’aprenentatge, de manera que 
guanyin consciència de les seves 

Qualsevol docent que imparteixi 
un curs de llengua catalana en una 
universitat de l’exterior, doncs, 
ha de tenir ben present aquestes 
dues condicions: d’una banda, que 
haurà de trobar la manera de con-
vertir l’aula en un espai taller en 
què l’alumnat pugui desenvolupar 
les competències comunicatives 
bàsiques, però, de l’altra, que té 
un aliat potent en les caracterís-
tiques d’aquest mateix alumnat, 
que sol estar motivat, que acos-
tuma a posseir una competència 
digital relativament elevada i que, 
teòricament, disposa d’uns hàbits 
d’estudi regulars.

En aquest article, hi exposem una 
experiència docent que cal situar 
en un context d’ensenyament de 
català com a llengua estrangera, 
consistent a afavorir la recrea-
ció de situacions comunicati-
ves reals per part de l’alumnat 
i l’enregistrament posterior en 
vídeo. Es tracta d’una experiència 
real, que ha resultat útil i motiva-
dora per als estudiants i eficaç per 
a l’ensenyament de la llengua. 

■
Es tracta d’afavorir 

la creació de situacions 
sociocomunicatives 

reals i d’enregistrar-les 
en vídeo
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El vídeo per treballar la competència oral

nades amb els temes següents: la 
família i la identitat (presentar-se 
i mantenir diàlegs col·loquials); la 
casa, la llar i la ciutat (descripcions 
físiques); les professions i els hora-
ris (relatar fets quotidians); els ali-
ments, la roba i la moda (comprar 
i vendre); el cos humà, la salut i 
les malalties (fer recomanacions); 

Ens coneixem!
Presenteu-vos a la resta de la classe. Amb qui compartiu el curs?
Enregistreu un vídeo de trenta segons en què expliqueu com us dieu, quants anys teniu, quan és el vostre 
aniversari, d’on sou, quines llengües parleu i què us agrada fer.

Busquem pis!
Imagineu-vos que aneu d’Erasmus a Barcelona i que heu de buscar pis. Necessiteu parlar amb un agent 
immobiliari. Per parelles, prepareu un diàleg de dos minuts i graveu-lo en vídeo: un membre de la parella 
explicarà com és el pis que vol llogar i l’altre farà d’agent immobiliari i li descriurà els pisos coincidents amb 
el que necessita.

Rutines
Per parelles, busqueu informació sobre la vida de dos personatges catalans coneguts que tinguin professions 
diferents i penseu com deu ser la seva existència diària. Després, poseu-vos a la pell dels personatges i 
expliqueu-vos, l’un a l’altre, què feu en un dia normal. Graveu la conversa en vídeo (2 minuts).

Fem una festa!
Un amic vostre compleix anys i li voleu organitzar una festa sorpresa. Resulta, però, que no teniu gairebé 
res ni per menjar ni per vestir-vos. Decidiu què necessitareu per preparar l’àpat i què us posareu. Després, 
ho aneu a comprar. Graveu, per parelles, un document en què constin:
1. El diàleg en què decidiu què us fa falta, tant de menjar com de roba (30 segons aproximadament).
2. Dos diàlegs en què aneu a comprar, en botigues diferents, el que us convé. Com que us haureu 

d’arribar a botigues diferents, podeu intercanviar els rols de comprador i de venedor (30 segons per 
diàleg).

A la consulta del metge...
Per parelles, graveu un diàleg de 2 minuts (aproximadament). Un membre de la parella representa el 
pacient i exposa un problema (real o inventat) al seu metge. L’altre, simulant el paper del doctor, li dóna 
consells sobre què hauria de fer.

Per què escriu?
Per parelles, graveu un vídeo de 2 o 3 minuts en què entrevisteu un escriptor català. Un membre de la parella fa 
les preguntes i li demana detalls sobre la seva vida i la seva trajectòria. L’altre ha d’interpretar el paper de l’escriptor.

la literatura i la cultura (explicar la 
vida d’algú); el temps, la natura i els 
viatges (fer plans de futur), i la cul-
tura, els espectacles, el cinema (fer 
una crítica cultural). Al final de cada 
unitat, es demana que l’alumnat 
gravi un vídeo sobre el que s’havia 
treballat. Al quadre 1, s’hi repro-
dueixen aquestes activitats.

Un cop enregistrats els vídeos, 
l’alumnat els ha de penjar, a mane-
ra de videoblog, al campus vir-
tual de la universitat, que, si bé 
manté certa privacitat (no implica 
l’exposició «pública» de l’aprenent 
a la xarxa, cosa que pot gene-
rar reticències), permet tenir un 
registre de les activitats que s’han 

1.  Qui ets?

2.  D’on ets?  
Com vius?

3. Com és la teva 
vida diària?

4. De compres!

5. Com estàs?

6.  La vida dels 
escriptors

Unitat Videotasca



62     Articles Didàctica de la Llengua i de la Literatura   •   núm. 72   •   gener 2017

INTERCANVI

directament amb la resta del grup, 
s’eviten els conflictes derivats de la 
timidesa, la por o la vergonya que 
puguin patir, i, a més, pel fet que, 
sovint, les gravacions són poste-
riors a diversos assajos, l’alumnat 
ha hagut de reproduir (i practicar) 
els diàlegs més d’un cop (amb la 
fixació que això comporta).

Es pot considerar, certament, que 
aquesta proposta no va més enllà 
de la reproducció de jocs de rol 
que tant sovintegen a les aules 
de llengua estrangera. Tanmateix, 
l’enregistrament de vídeos aporta 
un valor afegit a aquesta pràctica, 
atès que ha permès tenir un regis-
tre acurat de l’evolució personal 
i col·lectiva de l’alumnat al llarg 
del curs, amb les possibilitats de 
revisió, d’avaluació constructiva 
i d’augment de la confiança que 
això pot implicar.

En definitiva, ha estat una expe-
riència positiva per estimular 

metia tant emprar un enfocament 
comunicatiu com reforçar la capa-
citat d’anàlisi i de conscienciació 
lingüística posterior (Esteve, 2000, 
2002).

CONCLUSIONS
En aquest article, hi hem presentat 
una experiència didàctica que ha 
permès fomentar, amb estudiants 
de català de l’exterior, el desenvolu-
pament de la competència comu-
nicativa oral. Certament, l’ús del 
vídeo no promou l’espontaneïtat 
pròpiament dita, ja que sovint 
l’alumnat es preparava prèviament 
un guió. Ara bé, en la mesura 
que no enfronta els estudiants 

dut a terme i revisar posterior-
ment tot el que s’ha fet.

D’aquesta manera, es podien rea-
litzar dues tasques d’avaluació: 
d’una banda, es demanava que 
cada estudiant comentés, un cop 
penjat el vídeo, la seva pròpia 
actuació (creia que havia obtingut 
un bon resultat?, per què?, li sem-
blava que el diàleg era natural?, 
per què?, etc.). Alhora, el docent 
els emprava com a avaluació de la 
unitat, a través d’una rúbrica que 
retornava emplenada per cadas-
cun dels estudiants (sovint amb 
enllaços a recursos que els perme-
tessin millorar).

A final de curs, cada estudiant 
havia de retornar sobre les grava-
cions i veure la seva evolució pel 
que feia a les competències orals (li 
semblava que havia millorat al llarg 
del curs?; quins punts havia superat 
més que els altres?; què creia que 
li faltava, encara?). Tot plegat per-

Proposta de viatge
Individualment, enregistreu un vídeo de dos minuts en què feu una proposta de cap de setmana amb la 
resta de la classe. Heu de planificar totes les activitats que realitzareu: llocs i monuments que visitareu, 
coses que necessitareu portar a la maleta, mitjans de transport amb què us desplaçareu, activitats que 
dureu a terme, temps que creieu que farà i alternatives per si la climatologia no és prou bona.
Intenteu que sigui atractiva, perquè, un cop penjada al Moodle, votareu la que us agradi més!

Fem de bibliotubers!
Creem la nostra secció de crítica cultural. Individualment, enregistreu un vídeo de 2 minuts amb una 
recomanació cinematogràfica, teatral o literària. Com es titula la pel·lícula, l’obra de teatre o el llibre que 
recomaneu? Qui n’és l’actor? I els personatges? Resumiu-ne l’argument i expliqueu per què us agrada.

7. Què podríem 
fer?

8.  Crítics!

Quadre 1. Videotasques proposades

L’experiència permet 
emprar un enfocament 
comunicatiu i reforçar 
la capacitat d’anàlisi  

■
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El vídeo per treballar la competència oral

 Adreça de contacte
Elga Cremades Cortiella
Departament de Llengües i Literatures 

Romàniques. Universitat Masaryk. Brno 

(República Txeca)

elga.cremades@gmail.com

Aquest article fou rebut per Articles de didàcticA 

de lA llenguA i de lA literAturA el mes d‘abril de 

2016 i acceptat el mes de maig de 2016 per 

ser-hi publicat.

— (2002): «L’enfocament per tasques 

en l’ensenyament de llengües 

estrangeres com a pont d’unió 

entre el treball en autoapre-

nentatge i l’aprenentatge a 

l’aula», a Autoaprenentatge: 

models d’integració dins i fora 

de l’aula. Barcelona. Generalitat 

de Catalunya, Departament de 

Cultura (Com/Materials Didàctics, 

8), p. 37-47.
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