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La llengua és el primer vector del pensament i la que configura tota una cultura. Per això és tan 
important preservar totes les llengües, perquè quan es perd una llengua es perd tot el saber que 
aquella llengua duu incorporat.

Les llengües són un patrimoni que ens ha estat llegat i que hem de conservar i millorar per a les 
generacions futures.

La consciència lingüística reforça el sentiment de pertinença a una comunitat. Per això, el respec-
te per totes les llengües és una actitud necessària que hem de tenir des de ben petits.

La diversitat lingüística ens ofereix la possibilitat de veure i entendre el món des de perspectives 
diferents. Són sempre un enriquiment i una oportunitat per a tothom.

És des d’aquest convenciment que l’associació mundial d’escriptors PEN Internacional va pro-
moure el 1996, juntament amb el CIEMEN, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (DUDL), 
per tal de crear consciència de la importància de fer valer aquest dret de respecte a la pròpia 
llengua a tot el món. Al cap de 15 anys, el 13 de maig de 2011 promovia el Manifest de Girona, 
un decàleg que parteix de la filosofia que va inspirar la DUDL i que ha estat traduït a més de 60 
llengües i promogut a tot el món. Es tracta de 10 principis que haurien de ser assumibles per tot 
parlant de qualsevol llengua. 

Aquest brevíssim Manifest vol ajudar ciutadans i organitzacions de tot tipus a adonar-se de l’enor-
me importància de la diversitat lingüística i a comprometre’s en la seva defensa. Pretén ser una 
eina de consens necessària per ‘corregir els desequilibris lingüístics de manera que asseguri el 
respecte i el ple desplegament de totes les llengües i estableixi els principis d’una pau lingüística 
a tot el planeta, justa i equitativa, com a factor cabdal de la convivència social’. 

Des del convenciment que la família, la comunitat, l’escola han de fomentar aquesta actitud de 
respecte envers la diversitat lingüística, per tal que ens eduquem en aquesta cultura de foment 
de la pau, Linguapax Internacional, 20 anys després de la DUDL, ha volgut desenvolupar aquest 
projecte educatiu al voltant del Manifest de Girona. Un projecte que continua la línia ja iniciada 
en dècades anteriors amb projectes educatius com Quan viatjar no és un plaer, dedicat al tema 
de les migracions forçades, malauradament ben actual; Construïm la pau al Mediterrani a través 
de les llengües, encara ben necessari, Imatges i estereotips, que vol fomentar la cultura de la 
diferència, així com tants d’altres que trobareu a www.linguapax.org.
 
L’escola és un espai ideal de reflexió i de posada en pràctica d’aquesta actitud de respecte per 
la diversitat, tan necessària per a l’equilibri cultural del nostre planeta. D’aquí que esperem que 
aquests materials siguin ben útils i que es puguin anar enriquint amb la inclusió de nous textos 
o propostes d’activitats, fruit de la pròpia tradició.

Carme Arenas
Presidenta 
Linguapax Internacional

CAT
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Ajudar a mantenir la pluralitat de llengües i fer que les llengües esdevinguin instruments d’ober-
tura envers els altres. Aquest era el doble desafiament que Christian Puren, president de l’Associ-
ació de Professors de Llengües Vives francesa, anunciava per al professorat de llengües del segle 
XXI. Això era en el decurs del XX Congrés de la FIPLV (Federació Internacional de Professors de 
Llengües Vives) que va tenir lloc a la Universitat René Descartes Paris V sota el lema: Ensenyar 
les llengües a l’inici del segle XXI: “Els reptes de la pluralitat”.

El desafiament continua vigent, no només per al professorat sinó també per a tota la ciutadania. 
La mundialització és un concepte viu i en evolució constant als carrers, en les entitats i les insti-
tucions, en nombroses famílies i a les aules. Saber llengües és un valor afegit i en alça. Mantenir 
les llengües minoritàries, minoritzades o en perill, és un deure. No oblidem les paraules d’Ignazio 
Buttitta, poeta sicilià nascut el 1899: Un poble esdevé pobre i esclau quan li roben la llengua que 
li van llegar els seus avantpassats, està perdut per sempre més. 

Linguapax neix l’any 1986, Any internacional de la Pau. I la Conferència General de la UNESCO 
de 1987 l’adopta com a projecte propi. L’objectiu principal del projecte inicial és fer desaparèixer 
els estereotips dels manuals d’ensenyament de llengües estrangeres. A Catalunya i a l’Estat es-
panyol es comença a implementar dins el marc de les Escoles Associades a la UNESCO el curs 
1991-92 amb la mirada posada en la promoció de la cultura de la pau a través de l’ensenyament/
aprenentatge de llengües i ciències socials, tot fomentant l’educació plurilingüe i el respecte vers 
la diversitat lingüística. El projecte Linguapax té dos pilars: el lingüístic, la llengua com a element 
patrimonial, com a bé que cal conèixer, difondre, valorar i tenir-ne cura. I el social, la llengua com 
a via de diàleg i el diàleg com a instrument de convivència.

Per implementar el projecte es va optar per l’enfocament socioafectiu. El procés d’aprenentatge parteix 
d’una emoció empàtica, la qual vol combinar la transmissió d’informació amb la vivència personal per 
aconseguir l’aparició d’una actitud afectiva. Es tracta d’aprendre tot buscant l’aparició de conductes 
prosocials, és a dir les que fomenten la cooperació, el desig de compartir, simpatitzar, etc. L’empatia, el 
sentiment de correspondència i concordança amb l’altre, pressuposa seguretat i confiança en un mateix, 
així com habilitat comunicativa verbal i no verbal. L’enfocament socioafcetiu té en compte les fases se-
güents: creació d’un clima adient mitjançant dinàmiques de presentació i coneixement dels individus del 
grup, foment de la confiança en el grup, desenvolupament d’una situació empírica que pot ser un joc, 
una simulació, etc., la qual pressuposi la participació de tothom, discussió del que s’ha fet i posada en 
comú per evidenciar com ens hem sentit i per determinar quin tipus d’acció durem a terme. Amb aquest 
enfocament els rols dels ensenyants i dels aprenents varien segons l’activitat proposada. Uns i altres 
poden ser dinamitzadors, observadors, moderadors,... ara bé, en tots els casos han de ser-ne part activa.

El Manifest de Girona ens convida a apropar-nos a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. 
I Linguapax proposa fer-ho a través dels seus dos grans eixos: el lingüístic i el social. Perquè 
tal com diu Jesús Tuson en el seu llibre Com és que ens entenem (si és que ens entenem) “les 
llengües tenen sentit, són mecanismes per a la significació i permeten salvar el buit que separa 
la gent: són el pont privilegiat que ens lliga i que resol definitivament l’aïllament dels individus” 

Les llengües, un patrimoni fràgil, un bé a preservar, una via de diàleg per assolir un món en pau.

Ma. Dolors Reig Garganta
Coordinació amb les Escoles Associades a la UNESCO

CAT

LINGuApAX, LA pAu A TRAvéS DE LES LLENGÜES
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L’any 1996, el PEN Català, juntament amb el CIEMEN i amb el suport moral i tècnic de la 
UNESCO van redactar la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Quinze anys després, el PEN 
Internacional, a partir de l’impuls del PEN Català, ha promogut el Manifest de Girona, un decàleg 
que recull i actualitza els punts fonamentals d’aquella Declaració.

MANIFEST DE GIRONA

1. La diversitat lingüística és un patrimoni de la humanitat, que ha de ser valorat i protegit.

2. El respecte per totes les llengües i cultures és fonamental en el procés de construcció i man-
teniment del diàleg i de la pau en el món.

3. Cada persona aprèn a parlar en el si d’una comunitat que li dóna la vida, la llengua, la cultura 
i la identitat.

4. Les diverses llengües i els diversos parlars no són només mitjans de comunicació; també són 
el medi en què els humans creixen i les cultures es construeixen.

5. Tota comunitat lingüística té dret que la seva llengua sigui utilitzada com a oficial en el seu 
territori.

6. L’ensenyament escolar ha de contribuir a prestigiar la llengua parlada per la comunitat lin-
güística del territori.

7. El coneixement generalitzat de diverses llengües per part dels ciutadans és un objectiu desit-
jable, perquè afavoreix l’empatia i l’obertura intel·lectual, alhora que contribueix a un conei-
xement més profund de la llengua pròpia.

8. La traducció de textos –particularment dels grans textos de les diverses cultures– representa un 
element molt important en el necessari procés de més coneixement i respecte entre els humans.

9. Els mitjans de comunicació són altaveus privilegiats a l’hora de fer efectiva la diversitat lin-
güística i de prestigiar-la amb competència i rigor.

10. El dret a l’ús i protecció de la pròpia llengua ha de ser reconegut per les Nacions Unides com 
un dels drets humans fonamentals.

 Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional
 Girona, 13 de maig del 2011

Manifest extret de http://www.pencatala.cat/drets-linguistics/manifest-de-girona
Vegeu un vídeo amb els comentaris de personalitats de tot el món al voltant del Manifest de Girona:
http://www.pencatala.cat/drets-linguistics/manifest-de-girona (català)
https://www.youtube.com/watch?v=KMhKWUYSxPA (Anglès)

CAT

MANIFEST DE GIRONA
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A continuació hi ha un seguit d’activitats que faran reflexionar, debatre, valorar i respectar la 
diversitat existent en qualsevol societat d’avui dia. Es posa èmfasi en la diversitat lingüística, 
però és tan evident el lligam llengua-cultura que els debats s’acaben desviant cap a tots els altres 
aspectes culturals, i s’acaba fent un treball de la diversitat en tota la seva globalitat i amplitud.

Aquestes activitats estan pensades per a portar-les a terme amb alumnes de cicle superior de 
primària i en els primers nivells de secundària. Els alumnes d’aquesta edat, viuen un procés de 
canvi, es troben en un moment d’inestabilitat d’emocions i sentiments que els fa idonis per a ini-
ciar treballs de debat, d’empatia, de valoracions objectives, d’identificació i pertinença a diferents 
grups. Segons la tipologia de grup amb les quals es vulgui portar a terme les unitats, es podrà 
avançar més o menys, per raó del grau d’abstracció, de dificultat o de maduresa requerida.

L’adult ha de tenir un paper d’orientador, de guia, per plantejar la pregunta adequada en el mo-
ment adequat i fer que hi hagi una reflexió per part de tots. Ha de provocar la discussió, ha de fer 
trontollar els esquemes dels alumnes per després deixar un marge per a tornar a trobar l’equilibri 
en les conviccions personals. S’hi han introduït vídeos i cançons amb un to còmic, que a vegades 
poden facilitar un apropament al tema de manera més distesa.

El treball a realitzar no té sentit si es fa de manera individual, si no es pot contrastar amb altres 
opinions, amb altres maneres de fer. Per tant, la majoria d’activitats estan preparades perquè 
es facin en gran grup classe, tot i que a vegades cal una prèvia individual o en petit grup, per a 
poder iniciar el debat.

Les deu unitats no són gaire més que un petit esbós; quan es porten a terme s’amplien automà-
ticament, amb les idees dels alumnes, amb les noves propostes que van sortint espontàniament 
i amb totes les variables que cada territori pot aportar-hi. Val la pena remarcar que cada unitat 
és independent, tot i que és evident que hi ha una relació entre elles, perquè totes parteixen d’un 
mateix document, el Manifest de Girona sobre els Drets Lingüístics.

Pel fet de ser un treball molt transversal i ple de valors, es fa difícil concretar una avaluació amb 
uns indicadors marcats. Allò que es pretén és que l’alumne/a sigui capaç d’anar-se posicionant 
respecte dels temes que es van tractant, d’anar fent créixer la seva personalitat en el conjunt 
d’una societat diversa, plural i canviant contínuament.

Es recomana que les aportacions que fan els alumnes, no siguin només de manera oral. Fer un 
petit portfolio de cada un dels temes que van sorgint, on apareguin les reflexions individuals dels 
alumnes, farà adonar a l’adult i a l’infant dels progressos i canvis esdevinguts.

CAT

ORIENTACIONS
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Parlar del concepte de la llengua com a patrimoni.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Àrees TAC.

ACTIvITATS:
- Comentar la frase: “A different language is a different vision of life” de Federicco Fellini.

- Identificar a l’aula les diferents llengües existents en l’entorn dels alumnes, no només a l’escola, 
sinó comptabilitzar les diferents llengües que utilitzen per a relacionar-se en el seu món quoti-
dià. Comprovar-ne el grau de coneixement i/o nivells d’ús que en fan.

 Cal adonar-se del món plurilingüe on vivim, cal remarcar que llengua no s’identifica amb territori.

- A partir de la llista de llengües que s’ha elaborat arran de l’activitat d’identificació de llengües, 
localitzar en un mapamundi en quines zones es parlen i parar l’atenció en quina és la llengua 
que és present a més països (per exemple, el català es parla a quatre estats diferents: Andorra, 
França, Estat espanyol i Itàlia).

 

pRINCIpI 1 LA DIvERSITAT LINGÜÍSTICA éS uN pATRIMONI
DE LA HuMANITAT QuE HA DE SER vALORAT I pROTEGIT

CAT
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- Trobar paraules semblants i diferents entre les llengües que parlen els alumnes. 
 Introduir els diccionaris etimològics a l’aula, ja sigui en format online o en paper. Utilitzar-los 

per descobrir l’origen de diferents paraules.
 Per ex.: Escola, escuela, school, scuola, école, provenen del llatí: schŏla ‘escola, lliçó’, i origi-

nàriament, del grec: skholḗ    ‘lleure’. Es pot seguir el model de la fitxa.
 Amb alumnes més grans es pot parlar de les famílies lingüístiques: llengües romàniques, ger-

màniques,...Veure com han anat derivant les llengües partint d’una primera, i d’aquí vénen les 
semblances o les diferències.

- Fer preguntes per iniciar el debat entre les alumnes:
- Hi ha llengües més importants que les altres? Per què?
- Què passa si una llengua mor?
- Esteu en contacte amb diverses llengües, però en quina llengua penseu?
- Com es pot preservar una llengua i evitar que mori?

 
 Fer el treball, primer, individualment i, després, per parelles, presentar els resultats en petits 

grups i acabar fent un debat en el grup classe.

- Treballar el tema de la desaparició de les llengües a partir d’un dels tres textos que s’adjunten. 
 Si es fa la reflexió conjunta, es pot passar en format powerpoint, si es vol fer a nivell individual, 

hi ha el format fitxa.

- Fer grups de tres o quatre alumnes, entrar a la pàgina web terralingua.org (hi ha una opció en 
català); esbrinar a què es dedica aquesta associació. Per a la investigació, es poden dividir les tas-
ques entre els membres del grup tenint en compte el menú de la pàgina principal. Seguidament, 
posar en comú allò que s’ha trobat i redactar un breu text de presentació sobre terralingua (ima-
ginant ser-ne els fundadors i volent fer difusió de les activitats i els projectes que porten a terme).

- Llegir el fragment del text de Jesús Tusón extret del llibre Patrimoni natural. Proposar fer un 
resum del contingut del fragment en deu línies i, a continuació, en dues línies. Posar en comú 
els resultats i mirar si hi ha coincidència respecte de la idea principal.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Quan una llengua desapareix, desapareix una manera de mirar el món?
- Què podem fer per conservar les llengües en perill d’extinció?

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Diccionaris etimològics, online: diccionari.cat, multilingüe.cat
- Fitxa sobre els diccionaris etimològics.
- Fitxes dels textos escrits.
- Web www.terralingua.org
- Llibre de Jesús Tusón Patrimoni natural.

pRINCIpI 1 LA DIvERSITAT LINGÜÍSTICA éS uN pATRIMONI
DE LA HuMANITAT QuE HA DE SER vALORAT I pROTEGIT

CAT
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pRINCIpI 1 LA DIvERSITAT LINGÜÍSTICA éS uN pATRIMONI
DE LA HuMANITAT QuE HA DE SER vALORAT I pROTEGIT

CAT

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Dia Internacional de la llengua materna: el 21 de febrer.

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Conjunt d’activitats de llengua i interculturalitat orientades a reconèixer i difondre la diversitat 

lingüística a l’aula que es va dur a terme en unes escoles de Barcelona:
 http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/bp/mes_informacio_apadrinem_una_

llengua.pdf
- Vídeo d’Edu3.cat sobre les llengües d’Àfrica que es parlen a Catalunya:
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33332&p_alg=lleng%FCes%20extinci%F3
- Mapes vius de LinguaMón, La Casa de les Llengües:
 http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes
- Jesús Tuson, Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística, Biblioteca universal, 

Empúries, Barcelona, 2004 (principi 1, exercici 6).
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 1

Llegeix aquest conte i respon les preguntes. 

L’últim parlant

La Saïma es va llevar aquell diumenge amb una sensació estranya al cos. La casa esta-
va molt silenciosa i ningú no l’havia despertada per anar a esmorzar. Va sortir del llit 
i va anar cap a la cuina. Allí, hi va trobar els pares, asseguts a la taula amb un posat 
tristoi. De seguida es va imaginar què havia passat: l’avi havia mort.

Ja feia dies que estava molt malalt i tots esperaven el pitjor. Els pares la van abraçar 
molt fort, i ella es va posar a plorar. Durant tot el dia no va parar d’entrar i sortir gent 
de la casa. L’avi de la Saïma era molt conegut entre la comunitat i molt respectat.
La Saïma i la seva família vivien en una comunitat petita, bastant apartada de les 
grans ciutats i tot i gaudir de tots els luxes de la vida moderna, mantenien un estret 
lligam amb els seus avantpassats, o això és el que sempre li havien explicat els seus 
pares...

CAT

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 1

Si el diumenge havia estat trist, l’endemà encara va ser pitjor. A l’escola, la mestra va 
dur un diari on apareixia la notícia que havia mort l’últim parlant de la llengua izi. Hi 
havia una fotografia: era el seu avi! Què hi feia, allí, el seu avi??? L’últim parlant d’izi? 

D’aquesta manera la Saïma va saber una cosa que mai ningú no li havia gosat dir: a la 
seva comunitat sempre s’havia parlat una altra llengua que ara, amb la mort del seu 
avi, també havia mort. L’avi era l’última persona de la comunitat que havia après aque-
lla llengua i que la sabia parlar amb fluïdesa.

Quan la Saïma va saber això, es va enfadar moltíssim:
—Però, com pot ser?

La Saïma recordava aquella llengua de què li havien parlat a classe. L’avi li havia parlat 
moltes vegades en izi, aquella llengua desconeguda per a ella, però que era la llengua 
que ell parlava de petit. 

Ara ho entenia tot: per això l’avi es posava tan trist quan deia aquelles paraules tan 
curioses! 

Perquè no podia parlar en la seva llengua amb ningú més, ni amb la seva néta!
—Com pot ser que ningú més no l’aprengués? —preguntà a la mare.
—Saïma, ho has d’entendre, són coses de grans… La llengua del teu avi era una llen-
gua que no parlava ningú...
—És clar que no la parlava ningú, si no ens la vau ensenyar! 
—No és això... El que volem dir és que no la parlava ningú, aquesta llengua, i que per 
estudiar, per treballar, n’hauríeu d’haver fet servir una altra... O sigui que la llengua de 
l’avi no era una llengua important...
—M’és igual a mi, això! Per a mi sí que hauria estat important poder parlar amb ell. 
Penso que podria haver parlat la llengua que parlo ara i, a més, la llengua de l’avi!
—Ai, Saïma, potser sí, però mira. És una decisió que vam prendre tots plegats! Ho 
vam fer pel vostre bé, pel vostre futur!
—Doncs a mi m’hauria agradat parlar la llengua de l’avi!

La Saïma va pensar que era una llàstima que no la hi haguessin ensenyada. D’aquesta 
manera hauria tingut un record més d’ell, potser el més important: la seva llengua... 

CAT
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Pensà en com es devia haver sentit l’avi durant tants anys en què no va poder parlar 
amb ningú en la llengua que coneixia tan bé... 

Pobre avi, es devia sentir tan sol!

La mare li havia dit: «Són coses de grans», però ella creia que cap raó no justificava 
que els membres de la seva comunitat haguessin deixat perdre l’izi. Veient la cara de la 
seva mare, li semblà que ella també se’n començava a adonar.

pRINCIpI 1
ACTIvITAT 1

CAT

Després de llegir, respon les preguntes següents:

1. Què han fet els pares de la Saïma perquè es perdi l’izi?

2. Creus que és possible que una llengua desaparegui com passa al conte?

3. Quina és la teva llengua? Com et sentiries si en fossis l’últim parlant?

4. Creus que seria possible que la teva llengua desaparegués? Per què?

5. Saps el nom d’alguna llengua que hagi desaparegut? Escriu-lo.
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 2

Llegeix aquest fragment. 

L’any 1999 l’anciana Natalia Sangama, parlant de chamicuro, una llengua araucana 
que llavors comptava amb només vuit parlants, va dir:

“Somio en chamicuro,
però no puc explicar els meus somnis a ningú,
perquè no hi ha ningú més 
que parli chamicuro.
Que solitari és ser el darrer.”

CAT

1. Quins altres sentiments et vénen al cap en llegir el text?

2. És possible recuperar una llengua quan hi ha tan pocs parlants?

3. Fes la teva reflexió del text.

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 3

Llegeix i comenta l’article. 

Dedlè. Última parlant d’eyak

En la llengua eyak, dedlè vol dir “parlar”. Ara la paraula és morta perquè tu, Marie 
Smith Jones, eres l ‘única que podia usar-la, la darrera persona al món que parlava 
aquest idioma indígena americà. T’han enterrat a la venerable edat de 89 anys i t’has 
endut els teus mots a la tomba. Fa temps, milers de persones us comunicàveu en 
eyak; vivíeu en una regió que ocupava 500 km de la costa d’Alaska i teníeu els vostres 
propis costums, creences, virtuts i defectes. De jove, Marie, dedlejaves amb tots els 
teus veïns.

CAT

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 3

CAT

1. Quan es considera que una llengua és morta? Quan ningú la parla? O quan ningú la sap llegir 
ni escriure?

2. De què ha servit la feina de la Marie?

3. Per què creus que no va ensenyar la seva llengua als fills i, en canvi, tots van aprendre anglès?

Però us van imposar l’anglès, no vau transmetre l’idioma matern (tu tampoc als teus 
nou fills) i, a poc a poc, et vas anar quedant sola. Els últims cinc anys no tenies ningú 
amb qui enraonar del temps o de la vida en el teu accent antic. Diuen que captaves la 
grandesa i la misèria de la situació. Fumaves compulsivament i insisties a conservar la 
memòria a través dels lingüistes. Això ha fet de l’eyak un cas insòlit dels idiomes extin-
gits, perquè tu has permès compilar-ne un diccionari prou complet.

De moment, tot plegat serà cosa de museu, i no tinc clar si això serà millor o pitjor que 
l’oblit. El cas és que la ciència no ha rescatat el teu eyak, que ha passat a engruixir la 
nòmina de 20 o 30 idiomes desapareguts a l’any. La lliçó és clara per a qui la vulgui 
aprendre; ni la gramàtica, ni la política, ni la simpatia universal salvaran cap idioma. 
La clau del dilema és dedlejar o morir. I si pot ser, abans de quedar-se sol.

Alfred Bosch, diari AVUI, 29 de març del 2009



DEFENSEM ELS DRETS LINGÜÍSTICS: MANIFEST DE GIRONA 17

pRINCIpI 1
ACTIvITAT 4

Llegeix aquest poema:

Quan una llengua mor 

Quan una llengua mor
moren els morts per segon cop.
El mot agusat que tombava la terra
en lluents solcs humits,
el mot esvorallat amb fumejant cafè,
el mot brillant, un pèl escatat
que un moment reflectí
la finestra i el tumentat om de fora,
el secret molt olorós
que la mà cercava en la foscor
en tímides asseveracions:
mots que donaven als morts una vida
més enllà de la vida
i als vius part en un més gran record
acaben d’esborrar-se de la història

Kjell Espmark «Näe ett språk dör»
(trad. Lluís Solanes)

CAT

Nom:                                                                                                   Data:

Comentari del poema:

1. Què volen dir els dos primers versos?

2. Llegeix aquests articles sobre el perquè moren les llengües:
 http://www.nuvol.com/noticies/per-que-es-moren-les-llengues/
 http://www.vilaweb.cat/noticia/4202736/20140710/moren-llengues.html

När ett språk dör
dör de döda för andra gången.
Det vassa ordet som vände jorden
i fuktigt glimmande fåror,
det kantstötta ordet med rykande kaffe,
det blanka, lite flagade ordet
som ett ögonblick reflekterade
fönstret och den bråkiga almen därute,
det hemligt doftande ordet
som handen sökte sig mot i mörkret
under skygga försäkringar:
dessa ord som gav de döda ett liv
bortom livet
och de levande del i ett större minne
har just skrapats bort ur historien.

Så många skuggor som skingras!
Utan ett namn att bo i
tvingas de i slutlig exil.

Skylten på den övervuxna stationen
heter något på 54 bokstäver
som ingen får in i munnen mer.
Det kan man stå ut med.
Om inte bara alla dessa
som dött för andra gången
tagit mullens strävhet med sig bort,
grönskan ur lövverket, svalkan ur bäcken.
Foten kan plötsligt gå tvärs genom marken.
Och ingen vet vad vinden vill oss 
eller varför vi kom hit en gång.
Visst hör vi fåglarna i trädet
men var har sången blivit av?
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 5

DICCIONARIS ETIMOLÒGICS 

Un diccionari etimològic és aquell que ens proporciona l’origen de la paraula i/o de la relació que té 
aquesta paraula amb altres paraules o llengües.

CAT

Nom:                                                                                                   Data:

Busca en diferents diccionaris la traducció de paraules i després busca’n l’origen:

Ex: Paraula ESCOLA: Català
En altres llengües: SCHOOL: Anglès
 ESCUELA: Castellà
 ÉCOLE: Francès
  SCHULE: Alemany
 SCUOLA: Italià

Origen: LLATÍ: schŏla ‘escola, lliçó’, i aquest, del GREC: skholḗ    ‘lleure’

Paraula 1:  ....................................................................................................................................................................
En altres llengües:

El seu origen és:  ........................................................................................................................................................

Paraula 2:  ....................................................................................................................................................................
En altres llengües:

El seu origen és:  ........................................................................................................................................................

Paraula 3:  ....................................................................................................................................................................
En altres llengües:

El seu origen és:  ........................................................................................................................................................
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 6

una espècie, un llenguatge, moltes llengües 

Tractem d’imaginar, ara, un món simplificat, però viu: s’ha acabat la diversitat ani-
mal i vegetal i només tenim girafes i cogombres. Han desaparegut, doncs, els gats, 
els gossos, els elefants, els koales i els llobarros. Girafes i prou. Per la seva banda, ni 
parlar-ne d’enciams, patates, taronges, cereals i préssecs. Cogombres i prou. Només 
girafes i cogombres. ¿Que voleu un animal de companyia? Aquí en teniu un: la girafa. 
És que en voldria un altre per fer-ne la parelleta. Doncs, dues girafes. ¿I avui què tenim 
per dinar? Cogombres. ¿I demà? Cogombres. Cogombres per sempre més.

Ara bé, a la vista del resultat de la nostra construcció mental, vindria ràpidament un 
biòleg de formació oberta, expert alhora en zoologia i en botànica, i ens diria que una 
simplificació com aquesta tindria com a conseqüència la desaparició radical de les gi-
rafes i dels cogombres, perquè cap espècie podria sobreviure a una reducció tan dràs-
tica. És clar, tot hi és relacionat, en aquest món nostre; i sabem prou bé que l’extinció 
d’una espècie no és mai un fet aïllat: és, també, la mort de moltes altres que formen 
part d’una mateixa cadena. Què seria de l’esplugabous sense bous per esplugar!

Podem, doncs, arribar a una conclusió força raonable: la diversitat és la garantia gene-
ral i essencial de la vida, i qualsevol pèrdua representarà un perill, calculable o incal-
culable, en l’equilibri difícil de l’existència. Deixem, però, els animals i els vegetals i 
passem a les llengües i cultures: imaginem, ara, que al món només hi ha una cultura 
i una llengua. Fins i tot, que han desaparegut tots els rastres de les variades cultures 

CAT

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 1
ACTIvITAT 6

CAT

del passat i que no tenim ni la més remota notícia de l’existència de llengües diverses. 
Ni l’art de Mesopotàmia o d’Egipte; ni el fris jònic de Fídies al Partenó d’Atenes (o al 
British Museum de Londres); ni romànic, ni gòtic, ni barroc, ni modernisme. [...]

Doncs bé. En un món amb només una cultura i una llengua (quin món més avorrit!), 
els humans haurien deixat de ser humans, haurien esdevingut una altra espècie, de 
vida més que incerta. Perquè tota cultura és el fruit d’influències variades i qualsevol 
llengua conté els senyals de contactes múltiples. I és que mai cap grup humà no ha 
estat del tot aïllat, i fins i tot aquell poblet de la clariana petita, a la selva amazòni-
ca, va arribar-hi després que successives generacions d’avantpassats fessin un viatge 
llarguíssim des de l’Àsia nord-oriental, creuant les terres glaçades de Bering. I els 
antecessors d’aquests, molt abans i a poc a poc, s’havien traslladat a l’Àsia des del 
bressol africà. Cal dir-ho ben clar i un altre cop: no hi ha a la terra cap raça pura, cap 
cultura del tot aïllada, cap llengua que no contingui manlleus, recents o llunyanís-
sims. I és per això, precisament per això, que hem tingut èxit com a espècie: la varie-
tat ens ha salvat.

Jesús Tuson, Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística, Biblioteca universal, Empúri-
es, Barcelona, 2004.

Llegir el fragment del text de Jesús Tusón extret del llibre Patrimoni natural. Proposar fer un re-
sum del contingut del fragment en deu línies i, a continuació, en dues línies. Posar en comú els 
resultats i mirar si hi ha coincidència respecte de la idea principal.
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Comprendre les dificultats d’adaptació dels nouvinguts.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.

ACTIvITATS:
-  Iniciar la classe amb la pregunta/debat “La llengua pot ser font de conflicte?”
 “És possible una llengua universal?”

- Fer un role-play, on els alumnes han de resoldre situacions en què la llengua és una barrera. 
 Hi ha set targes amb set personatges diferents, però poden ser menys, segons el nombre 

d’alumnes del grup classe i de les vegades que es vulgui representar. 
 Un cop repartides les targes, els alumnes amb el mateix paper poden preparar el seu personat-

ge conjuntament, o bé es pot deixar que tots improvisin i observar les diferències que apareixen.
 El públic de cada representació hauria de tenir un paper d’escolta activa, per a poder fer tota la 

valoració posterior.

 - Mirar el vídeo “Will everybody speak the same Language?” <https://www.youtube.com/watc-
h?v=GmoB69HidNk> i comentar-lo. La durada del vídeo és d’onze minuts i és en anglès. 

 Cal anar reforçant la comprensió durant el visionat del vídeo, parant i comentant les idees que 
van sorgint: 

pRINCIpI 2 EL RESpECTE pER TOTES LES LLENGÜES I CuLTuRES 
éS FONAMENTAL EN EL pROCéS DE CONSTRuCCIÓ
I MANTENIMENT DEL DIÀLEG I LA pAu EN EL MÓN

CAT
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pRINCIpI 2 EL RESpECTE pER TOTES LES LLENGÜES I CuLTuRES 
éS FONAMENTAL EN EL pROCéS DE CONSTRuCCIÓ
I MANTENIMENT DEL DIÀLEG I LA pAu EN EL MÓN

CAT

- És possible que l’anglès sigui llengua única? 
- Què ha fet que sigui tan utilitzada? 
- Es podria crear una llengua nova per unificar? 
- Quines dificultats pot haver-hi? 
- Saps què és l’esperanto?

- Parlar de les variants de la llengua. La llengua com a element viu que cada territori adapta, de 
vegades pel que fa a l’ortografia (anglès/americà) i a vegades pel que fa al lèxic o la fonètica. 
Posar exemple de la llengua catalana i de tot el seu territori: barret/capell, tomàquet/tomata/
tomàtiga, teva/teua,...

- Proposar als alumnes més grans les preguntes següents: Hi ha algun nouvingut a la teva classe 
o a la teva escola? D’on ha vingut? Per què ha hagut de venir a la teva escola? Quines dificultats 
creus que ha hagut de superar?

- Presentar associacions com La Formiga que ofereixen ajuda als nouvinguts. Investigar a través 
de la seva pàgina web a què es dedica aquesta entitat.

- Identificar recursos o programes dels ajuntaments de la ciutat o poble que facilitin l’adaptació 
(mirar els webs dels ajuntaments). Preguntar-se què fa l’escola per facilitar l’adaptació, què fa 
un mateix per contribuir a l’adaptació dels nouvinguts.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Fer una reflexió col·lectiva per a poder ajudar tots els companys nouvinguts que tenen dificultats 

lingüístiques.
- Valorar els sentiments i emocions que han sentit en haver de representar el personatge que els 

ha tocat.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Vídeo: Will everybody speak the same language?
 https://www.youtube.com/watch?v=GmoB69HidNk
- Targes del roleplay.

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Els processos d’immigració i emigració. Causes i efectes. Mirar estadístiques dels moviments 

migratoris del territori.

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Associació Catalana d’Esperanto: http://www.esperanto.cat/web/
- Web de la formiga: http://www.laformiga.org
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pRINCIpI 2
ACTIvITAT 1
TARGES DEL ROLE pLAY

CAT

ETS EL/LA MESTRE/A
Presentes a la resta de la classe un com-
pany que acaba d’arribar d’un altre país.
La seva llengua és molt diferent.
Demanes que la resta de la classe l’aculli 
i faci els possibles perquè el nou company 
estigui còmode i aviat trobi amics.
Dónes consells i busques un possible 
orientador.

ETS L’ALuMNE 2
Intentes apropar-te a l’alumne nou-
vingut, però després de veure que no 
t’entén, et marxa tot l’interès.
Et fa ràbia que sigui el centre d’aten-
ció i comences a dir coses desagra-
dables de la persona nova.

ETS LA MARE DE L’ALuMNE/A 1
Estàs contenta de la manera com
el teu fill ha acollit al nou company.
Està aprenent coses d’una altra
cultura que el fan ser més tolerant.
T’apropes a la nova família i els ajudes 
amb coses de l’escola.
Els defenses davant d‘altres famílies 
menys tolerants.

ETS LA MARE DE L’ALuMNE/A 2
Tot ho trobes malament.
Et sembla que aquesta família no 
hauria de ser en aquesta escola.

ETS L’ALuMNE/A 1
Tens molta curiositat per saber d’on ve 
el nou company.
Li fas moltes preguntes i intentes fer-te 
entendre de moltes maneres.
Et proposes com a company orientador.
L’ajudes a classe i al pati.
Li ensenyes l’escola, jocs, ...

ETS L’ALuMNE NOu
No entens res, però fas esforços per 
apropar-te als companys.
Intentes aprendre les primeres paraules 
i tu els n’ensenyes algunes de la teva 
llengua.
T’agrada molt anar al pati a jugar amb 
els companys.

ETS LA MARE DE L’ALuMNE/A NOu
Intentes participar de la vida de 
l’escola, anar a les festes i col·laborar, 
però no sempre és fàcil entendre-ho.
A vegades et trobes amb famílies 
agradables i d’altres que només et 
critiquen.
Intentes ajudar el teu fill i convides a 
companys a casa a berenar o jugar.

ROLE pLAY: Els grups es fan segons el nombre 
d’alumnes i, si es dóna el cas, hi poden haver 
personatges repetits.
Es preveu una estona perquè els alumnes 
pensin arguments per a desenvolupar els seus 
personatges i es posa en escena.
A vegades sense uns diàlegs gaire preparats 
surten uns estereotips i converses que poden 
ser més reals.
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Parlar del concepte d’identitat i de l’ésser humà com a membre d’una societat.
- Valorar la importància de la llengua per configurar el nostre món de relació.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
3 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.

ACTIvITATS:
-  Comentar la frase “Language is the dress of thought” de Samuel Johnson.
 O aquesta “Uma lingua é o lugar donde se vê o Mundo e em que se traçam os limites do nosso 

pensar e sentir.” de Vergílio Ferreira.

- A partir d’aquestes dues definicions, cada alumne pot buscar la seva pròpia definició de llengua.

- Preguntes per iniciar debat:
- Què és la identitat?
- Què t’identifica a tu?
- Tot sol ets algú? 
- Necessites els altres?

pRINCIpI 3 CADA pERSONA ApRÈN A pARLAR EN EL SI D’uNA 
COMuNITAT QuE LI DÓNA vIDA, LA LLENGuA, LA CuLTuRA
I LA IDENTITAT

CAT
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pRINCIpI 3 CADA pERSONA ApRÈN A pARLAR EN EL SI D’uNA 
COMuNITAT QuE LI DÓNA vIDA, LA LLENGuA, LA CuLTuRA
I LA IDENTITAT

CAT

- Constatar com a l’aula hi ha alumnes amb símbols que els identifiquen: samarretes d’un equip 
de futbol, adhesius a les llibretes, tipus de roba o pentinat... 

 La llengua i/o el país són un bon símbol identitari, però no és l’únic. A vegades hi ha més coses 
que ens uneixen que no pas que ens separen.

- Fer un exercici d’autoconeixement. Intentar fer una representació de la identitat personal de 
cadascú. 

 Posar diferents models i que cada alumne busqui la millor manera d’identificar-se.
 Expressar de manera més artística, més esquemàtica, amb les noves tecnologies,... qui és ca-

dascú, seguint els models donats o inventant-ne de nous.

- Fer l’exposició de cada un dels esquemes personals. La resta de la classe dóna la seva opinió. 
No sempre la nostra percepció coincideix amb la dels altres. Acceptar crítiques i elogis, no 
sempre és fàcil.

- Proposar als alumnes més grans que, després d’haver intentat concretar la pròpia identitat, 
mirin de distingir aquells trets que els són característics que tenen a veure amb allò que han 
après i viscut a casa seva, aquells que tenen relació amb l’entorn escolar i aquells que tenen 
relació amb altres factors (o potser identificar aquells que els sembla que són específics del 
propi caràcter).

- Convidar-los a imaginar-se viatjant a un país llunyà molt diferent del propi. Què farien per sen-
tir-se integrats? L’aprenentatge de la llengua que s’hi parlés els permetria sentir-se part de la 
comunitat en qüestió? O només seria una eina útil per comunicar-se?

- Proposar-los que, després d’haver reflexionat sobre la identitat de cadascú, intentin establir 
com son com a grup classe: que els defineix i els identifica? Quina imatge creuen que tenen els 
professors sobre ells? Per què? Que pensin si troben diferències  entre la manera de ser i de fer 
que tenen com a grup i la d’altres promocions.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Es fa una reflexió sobre què és allò que cada ésser humà necessita dels altres com a membres 

actius d’una societat. 
- La llengua no ha de ser un motiu per a separar els éssers humans.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Fitxes amb exemples de representacions d’identitat.

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Dia de la Llengua Materna: 21 de febrer.
- Dia Europeu de les Llengües: 26 de setembre.
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pRINCIpI 3
ACTIvITAT 1

CAT

LA IDENTITAT
QuI ETS?
QuÈ T’IDENTIFICA?
QuÈ éS LA IDENTITAT?
NECESSITES DELS ALTRES?
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pRINCIpI 3
ACTIvITAT 2

CAT

FORMEM pART D’uNA XARXA,
D’uNA SOCIETAT

IDENTITAT

FAMÍLIA

AMICS

pOSSESSIONS

HOBBIES

ÈTNIA
pAÍS

INTERESSOS

CREACIONS

ApARENÇA

vALORS

...

CREENCES
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pRINCIpI 3
ACTIvITAT 3

CAT

LES EMpREMTES
SÓN ÚNIQuES...

LES pERSONES TAMBé...
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pRINCIpI 3
ACTIvITAT 4

CAT

I Tu? QuI ETS?
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Valorar les cultures en contacte.
- Entendre el concepte d’estereotip.
- Valorar la importància del prestigi social de la llengua.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.

ACTIvITATS:
- Comentar la frase “No hi ha poble sense cultura, ni cultura sense llengua” de Benjamin Vau-

tier.
 O aquesta: “Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món” del filòsof Ludwig Witt-

genstein.

- Fer un intent de definició del terme CULTURA.
 Intentar buscar els conceptes que defineixen cultura catalana fugint dels estereotips.
 És veritat que els catalans són poc generosos? que els anglesos són tots puntuals? que els ale-

manys són molt estrictes?
 Observar que la cultura és el conjunt de tradicions i expressions d’un territori i que es va adqui-

rint de ben petits, des del bressol, amb cançonetes, dites, jocs,...

pRINCIpI 4 LES DIvERSES LLENGÜES I ELS DIvERSOS pARLARS NO 
SÓN NOMéS MITJANS DE COMuNICACIÓ; TAMBé SÓN EL MEDI 
EN QuÈ ELS HuMANS CREIXEN I LES CuLTuRES ES CONSTRuEIXEN

CAT



DEFENSEM ELS DRETS LINGÜÍSTICS: MANIFEST DE GIRONA 31

CAT

- Buscar cançons, jocs, contes, embarbussaments, endevinalles... en llengua catalana. Us en 
proposem uns exemples, però cada grup classe pot escollir el més representatiu de la zona, ja 
que no hi ha mai una sola versió dels jocs, del vocabulari,...

- Seguint el model, per grups, buscar diferents jocs lingüístics que ens apropin a les diferents 
cultures de l’aula.

 Es pot convidar a les famílies a assistir a l’escola i a fer una exposició sobre la llengua parlada, 
es pot convidar gent a explicar contes, cantar cançons, ensenyar jocs i cantarelles...

- El cant improvisat. Hi ha molts territoris que tenen tradició en els cants improvisats, es pot 
convidar  a algun expert a fer-ne una explicació i intentar engrescar als alumnes a fer-ne, per 
exemple les jotes, les nyacres, els garrotins, les corrandes, les gloses,  els bertsolaris, el rap i el 
hip hop.

- A partir de la definició de cultura que s’ha fet o la que es pugui trobar als diccionaris, preguntar 
als alumnes més grans, què creuen que s’ha de fer per tenir un bon coneixement d’una cultura 
i fugir dels estereotips? 

- Plantejar la qüestió de si es pot conèixer bé una cultura sense haver estat en contacte amb uns 
quants membres del seu col·lectiu. Mirar de trobar arguments a favor i en contra per concretar 
les opinions i eventualment plantejar un debat a l’aula sobre la qüestió.

- Fer grups de quatre o cinc, preferiblement de nois i noies que s’identifiquin amb una mateixa 
cultura, o triar-ne una en concret. Convidar-los a imaginar-se amfitrions d’un grup de cinc 
persones, de la mateixa edat que ells, que preveuen passar una setmana a la seva ciutat o po-
ble. Com s’ho farien  per ensenyar-los la cultura pròpia? Proposar que planifiquin activitats en 
aquest sentit: visites, degustacions, participació en festes i tradicions.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Adonar-nos que a vegades a l’hora de definir cultures es cau en els estereotips. Quan es fa el 

debat en un espai plural es pot comprovar que no és tan fàcil definir cultura.
- També val la pena observar que hi ha molts elements en comú entre persones de diferent ori-

gen, i que molts jocs o cançons són compartides en un lloc i altre.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Text d’Eulàlia Lledó. De llengua, diferència i context. Barcelona: Institut Català de les Dones, 

2007, a http://dones.gencat.cat/web/.content/03_serveis/docs/publicacions_quaderns03.pdf

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Dia Internacional de la Llengua Materna: 21 de febrer.

pRINCIpI 4 LES DIvERSES LLENGÜES I ELS DIvERSOS pARLARS NO 
SÓN NOMéS MITJANS DE COMuNICACIÓ; TAMBé SÓN EL MEDI 
EN QuÈ ELS HuMANS CREIXEN I LES CuLTuRES ES CONSTRuEIXEN
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pRINCIpI 4 LES DIvERSES LLENGÜES I ELS DIvERSOS pARLARS NO 
SÓN NOMéS MITJANS DE COMuNICACIÓ; TAMBé SÓN EL MEDI 
EN QuÈ ELS HuMANS CREIXEN I LES CuLTuRES ES CONSTRuEIXEN

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Vídeo a Vilaweb sobre l’art d’improvisar cançons:
 http://www.vilaweb.tv/lart-dimprovisar-cancons
- Associació de glosa Cor de Carxofa:
 http://www.cordecarxofa.cat/2012/01/el-cant-improvisat.html
- Llibre: Manual d’iniciació a la glosa. Diversos autors, Associació Cor de Carxofa / Associació 

Cultural La Fraternal Espollenca. ISBN: 978-84-611-9864-1. 42 pàgines i 1 CD.
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pRINCIpI 4
ACTIvITATS

ApRENEM LA LLENGuA
I LA CuLTuRA,
TOT JuGANT!
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pRINCIpI 4
CANÇONETES pER A ESCOLLIR ALGÚ

CANÇONETES pER A ESCOLLIR ALGÚ

uNA pLATA D’ENCIAM

Una plata d’enciam, ben amanida,
ben amanida, una plata d’enciam,
ben amanida amb oli i sal.

Sucarem un tros de pa,
per qui toqui, per qui toqui,
sucarem un tros de pa,
per qui toqui anar a amagar.

A LA SALADE

A la salade Quand elle poussera
On la mangera
Avec de l’huile et du vinaigre Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche, lundi, ...

ONE pOTATO, TWO pOTATOES

One potato, two potatoes,
three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes,
seven potatoes, more!

pINTO pINTO GORGORITO

Pinto pinto, gorgorito
¿Dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera.
Pin, pan, pun ¡fuera!
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pRINCIpI 4
CANÇONETES pER A SALTAR A CORDA

CANÇONETES pER A SALTAR A CORDA

AL pASAR LA BARCA

Al pasar la barca
me dijo el barquero:
- Las niñas bonitas
no pagan dinero.

Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
¡Arriba la barca!
Una, dos y tres.

DALT DEL COTXE HI HA uNA 
NINA

Dalt del cotxe hi ha una nina
que repica els cascavells.

Trenta, quaranta,
l’ametlla amarganta
pinyol madur, ves-te’n tu!

Si tu te’n vas
nero, nero, nero,
si tu te’n vas
nero, nero, nas!

pOMME pOIRE pêCHE ABRICOT

Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop.Pomme, pêche, 
poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop
C’est l’abricot sans le noyau !

AppLES, pEACHES, pEARS AND 
pLuMS

Apples, peaches, pears and plums,
Jump out when your birthday comes,
Is it January, February, March, April, 
May, June, July, August, September, 
October, November, December?
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pRINCIpI 4
EMBARBuSSAMENTS

EMBARBuSSAMENTS

• En cap cap cap, el que cap en aquest cap.

• Visc al bosc i busco vesc i visc del vesc 
que busco al bosc.

• Setze jutges d’un jutjat mengen fetge 
d’un penjat. Si el jutjat es despengés,

 es menjaria el setze fetges dels setze 
jutges que l’han jutjat.

• Si qui deu deu diu que deu deu, diu el 
que deu i deu el que diu.

• Paula, Paula, para la taula. Para-la bé 
que el pare ja ve. Que la pari en Pere

 que a mi no em va bé!

• Una gallina xica, tica, mica, camacurta 
i ballarica. Va tenir sis fills xics, tics, 
mics, camacurts i ballarics. Si la gallina 
no hagués estat xica, tica, mica, cama-
curta i ballarica, els sis fills no haurien 
estat xics, tics, mics, camacurts

 i ballarics.

• Rosa Rosales cortó una rosa,
 ¡qué roja la rosa de Rosa Rosales!

• Tres tristes tigres comían trigo
 en tres tristes platos
 sentados en un trigal. 
 Sentados en un trigal,
 

 en tres tristes platos
 comían trigo tres tristes tigres.

• Cuenta cuantos cuentos cuentas 
 porque si no cuentas cuantos cuentos 

cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos 
sabes contar.

• She sells seashells by the seashore.
 The shells she sells are surely seashells.

So if she sells shells on the seashore,
 I’m sure she sells seashore shells.

• Red lorry, yellow lorry.

• Around the rugged rock 
 the ragged rascal ran.

• Six thick thistle sticks. 
 Six thick thistles stick.

• Les chaussettes de l’archiduchesse
 Sont-elles sèches ou archi-sèches

• Trois tortues trottaient 
 Sur un toit très étroit

• Tu t’entêtes à tout tenter,
 Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter.
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pRINCIpI 4
CANÇONS

CANÇONS

uN CICLISTA DE pEGA

Una vegada un ciclista de pega,
va donar una volta
i va caure dins el fang
ram pa ta plam!

I es va fer, un foradet, en el culet,
que se’l tapava amb un paper,
i en el paper, hi deia així...
(torna a començar)

TINC uN AvI

Tinc un avi amb la barba blanca
i una pipa encesa que tan sols fa fum,
que m’explica contes...
de naus perdudes enmig de les ones.
Que estima sols els peixos, aigües,
doncs ha viscut sempre entre barques, 
platges, encara és ara un bon mariner.

Quan ell deixa el port,
infla les veles per llançar-se a la mar,
diu adéu als peixos, no temeu,
ja sabeu que jo no us faré mai cap mal
i si em seguiu podrem cantar tot seguint
el ritme de les ones de la mar.

Quan la barca descansa
surant en les aigües per les què ha lliscat,
l’avi es tomba a proa,
cara al cel, pensant una llarga estona
en tot el que ha viscut.
És feliç somniant que està en un món
on tot és senzill, com les ones del mar.
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CAT

pRINCIpI 4
CANÇONS QuE S’HAN TRADuÏT A DIFERENTS LLENGÜES

CANÇONS QuE S’HAN TRADuÏT
A DIFERENTS LLENGÜES

Un bon pagès tenia un gos
i Bingo era el seu nom.
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O (be, i, “en”, ge, o)
i Bingo era el seu nom.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O
and Bingo was his name-o.

Un fermier avait un chien
Qui s’appelait Bingo-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
Qui s’appelait Bingo-o!

Había un perro en una granja
y se llamaba Bingo,
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
y se llamaba Bingo.
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pRINCIpI 4
JOCS DE pATI

JOCS DE pATI

LA GALLINA CEGA

- Gallineta cega, 
 què se t’ha perdut? 
- Una agulla i un canut. 
- Busca’l per terra. 
- No l’encontre. 
- Pega un bot al cel. 
- No puc. 
- Pega un bot a l’infern. 
- No, que em cremaré. 
- De una, de dos i de tres.
 Ja li val!

XARRANCA
AvIONCITO
RAYuELA
HOpSCOTCH

GALLINITA CIEGA

- Gallinita ciega,
 ¿qué se te ha perdido?
 Una aguja y un dedal.
 Da tres vueltas 
 y lo encontrarás.

pOuLETTE AvEuGLE

- Poulette aveugle,
 Qu’est-ce que tu as perdu ?
 Une aiguille et un dé à coudre.
 Fais trois tours et tu les trouveras.

BLIND LITTLE HEN

Blind little hen,
What did you lose?
A needle and a thimble.
Turn around three times
and you’ll find them.
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pRINCIpI 4
ACTIvITAT 1

FEM-NE uN RECuLL
EN DIvERSES LLENGÜES!

SEGuR QuE EN SApS MOLTES MéS!

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 4
ACTIvITAT 2

Llegeix amb atenció el següent fragment de text. Creus que és cert 
que cada llengua reflecteix el món d’una manera diferent? pensa en 
altres possibles exemples per argumentar l’afirmació anterior al mar-
ge del que trobaràs en el fragment:

“Sovint s’afirma que la llengua és un mirall de la realitat, que la llengua reflecteix 
la realitat tal com és, i és ben cert que tenim proves que això és així: per exem-
ple, la quantitat de paraules per denominar tots els matisos del blanc que tenen 
els pobles esquimals reflecteix la seva alba i freda realitat, són fruit de la neces-
sitat de conèixer i, per tant, denominar els topants on viuen, d’anomenar i, per 
tant, de conèixer possibles indicis de perill.”

Eulàlia Lledó. De llengua, diferència i context. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2007“

Tenint en compte les reflexions de l’activitat anterior respon: què creus 
que es perd quan es perd una llengua? poseu en comú les vostres 
conclusions en petits grups. Tenint en compte les vostres conclusions, 
val la pena lluitar contra la desaparició de les llengües?

Nom:                                                                                                   Data:
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Identificar els usos de la llengua.
- Reconèixer les llengües oficials del territori i valorar la seva coexistència com a fet positiu.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.
- Competència matemàtica.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.
- Àrea de matemàtiques.

ACTIvITATS:
- Parlar dels diferents usos lingüístics. Coneixem diferents llengües i les utilitzem sense adonar-

nos-en en els diferents àmbits del nostre dia a dia.
 Mirar alguns dels gràfics de les estadístiques de la Generalitat de 2013, sobre els Usos de la 

Llengua.

- Respondre a l’enquesta de la fitxa. Fer-ne un petit gràfic individual.
 Fer un gràfic del conjunt de l’aula. 
 Observar els diferents usos de la llengua dels alumnes de l’aula, i, si és possible, fer-ne un amb 

la resta d’alumnes del cicle.
 En una assemblea de curs, o cicle, presentar-ne els resultats per a fer-los conèixer a tothom.
 També es poden passar les enquestes a més grups classe i fer-ne els gràfics. Hi ha diferències? 

Saben justificar-les?

pRINCIpI 5 TOTA COMuNITAT LINGÜÍSTICA Té DRET
QuE LA SEvA LLENGuA SIGuI uTLITZADA COM A OFICIAL
EN EL SEu TERRITORI

CAT
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- Sortir pel barri i fer un treball d’observació sobre les llengües utilitzades en els rètols dels 
negocis/comerços.

 Mirar en quina llengua està escrita la publicitat penjada a les cartelleres.
 Treure’n un percentatge i fer-ne una reflexió.

- Preguntar als alumnes més grans quantes llengües fan servir al llarg del dia (o amb quantes 
llengües entren en contacte) i en quins contextos les fan servir.

- Demanar-los que llegeixin el relat de Séchu Sende i que comentin, entre d’altres que sorgeixin 
arran de la lectura, les qüestions següents:

a) el relat original és en gallec. Què en saps d’aquesta llengua? Quina situació viu actual-
ment la llengua gallega a Galícia?
b) Justifica el format del relat: està escrit com si fos una recepta d’un medicament.
c) Quina creus que és la intenció de l’autor del text?

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- L’alumne/a reflexiona en els diferents usos que fa de les diferents llengües que coneix.
- Hauria de ser possible moure’s i utilitzar la llengua del territori en tots els àmbits.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Document dels Usos lingüístics de la població de Catalunya, 2013, Generalitat de Catalunya.
- Fitxa de l’enquesta individual.
- “Llengua gallega” dins La venedora de paraules de Séchu Sende, traducció del gallec de Mónica 

Boixader, títol original Made in Galizia (2007) RBA-La Magrana, Barcelona, 2015.

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Moviments migratoris del territori.
- Elaboració dels arbres genealògics.
- Polítiques lingüístiques dels territoris.
- Buscar nombre de llengües a cada territori, per eliminar la identificació d’una llengua igual a un 

estat.

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Document de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 de la Generalitat de Catalunya: 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/eulp2013_fullet.pdf

pRINCIpI 5 TOTA COMuNITAT LINGÜÍSTICA Té DRET
QuE LA SEvA LLENGuA SIGuI uTLITZADA COM A OFICIAL
EN EL SEu TERRITORI
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ELS uSOS LINGÜÍSTICS

pRINCIpI 5 TOTA COMuNITAT LINGÜÍSTICA Té DRET
QuE LA SEvA LLENGuA SIGuI uTLITZADA COM A OFICIAL
EN EL SEu TERRITORI

uSOS LINGÜÍSTICS EN ÀMBITS DE CONSuM I SERvEIS, 2013 (%)

uSOS LINGÜÍSTICS EN ÀMBITS INTERpERSONALS, 2013 (%)

GRAN COMERÇ

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

pETIT COMERÇ

METGE

BANCS

ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALuNYA

ADMINISTRACIÓ LOCAL

33,6

35,4

39,1

40,2

42,2

46,2

47,9

15,3

11

14,9

12

11,5

6,8

7,9

48,7

47,5

44

46,3

43,3

36,1

38,8

Dades de L’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població 2013 
(EULP-2013), de la Generalitat 
de Catalunya.

ESCRIuRE NOTES pERSONALS

AMISTATS

vEÏNS

COMpANYS D’ESTuDI*

27,8

30,9

31,9

42,9

7,3

15,7

15,7

17,4

55,7 6,3

43,8 9,3

49 2

30,8 7,8
*Població que està

cursant estudis.

Català només o sobretot

Igual català que castellà

Castellà només
o sobretot
Altres llengües i combi-
nacions de llengües

No consta
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pRINCIpI 5
ACTIvITAT 1

Respon a aquestes preguntes sobre les llengües que coneixes i utilitzes: 

1. Quantes llengües parles?  ................................................................................................................................................................................

Quines?  ...........................................................................................................................................................................................................................

2. Quantes llengües entens?  ..............................................................................................................................................................................

Quines?  ...........................................................................................................................................................................................................................

3. Quantes llengües saps llegir?  .....................................................................................................................................................................

Quines?  ...........................................................................................................................................................................................................................

4. Quantes llengües saps escriure?  .............................................................................................................................................................

Quines?  ...........................................................................................................................................................................................................................

5. T’has adonat si, segons el moment del dia, fas servir diferents llengües? Sí      No

6. Quina llengua fas servir:
 amb la família?  ........................................................................................................................................................................................................

a l’escola?  .....................................................................................................................................................................................................................

en el lleure (esports, pati, amics,...)?  ................................................................................................................................................

per escoltar música?  ...........................................................................................................................................................................................

per llegir?  ......................................................................................................................................................................................................................

per mirar la televisió/cinema?  ....................................................................................................................................................................

per mirar teatre/titelles  .....................................................................................................................................................................................

Segons les respostes de la pregunta 6, pinta una casella cada vegada 
que hagis respost una de les llengües:

Per tant, puc dir que la llengua que faig servir més és  ............................................................................................................

CATALÀ

CASTELLÀ

ANGLÈS

ALTRES

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 5
ACTIvITAT 2

LLENGuA GALLEGA

PROPIETATS
És un compost d’origen secular, de la família lingüística galaicoportuguesa, derivat del llatí. 
Per a l’ésser humà les llengües resolen les funcions comunicatives elementals. La llengua 
gallega, a més d’aquesta funció bàsica, desenvolupa la funció d’identifi car culturalment 
la comunitat social denominada científi cament com a Galícia. Facilita la comprensió i la 
integració en l’entorn. La seva presència potencia la creativitat, l’autoestima i el progrés 
social. La seva administració és especialment recomanada als centres d’ensenyament i 
llocs d’oci i temps lliure dels infants i dels joves.

INDICACIONS
Trastorns de comportament a causa de la diglòssia, l’autoodi o la manca d’autoestima.
Trastorns per dèfi cit d’interacció amb la cultura i la identitat gallegues. 
Estats d’acollida de nouvinguts a Galícia.
Persones amb insufi ciència comunicativa.
El seu ús està especialment indicat per a persones i col·lectius que creguin en la justícia 
social i en la defensa dels drets bàsics de l’ésser humà. 
Se’n comença a relacionar l’ús oral permanent amb el progrés econòmic del país.

CONTRAINDICACIONS
Ara com ara no es coneixen.

INCOMPATIBILITATS
Problemes amb pacients amb trastorns ideològics, proclius a la desaparició de les cultures 
minoritzades o indiferents al procés de desgalleguització.
Es recomana la ingestió d’altres idiomes, com més millor, sense oblidar que la llengua de 
la comunitat social pròpia és insubstituïble.

EFECTES SECUNDARIS
És generalment ben rebuda des de la primera dosi.

ADVERTÈNCIES
Cal començar a utilitzar-la des dels primers dies de vida per optimitzar-ne els benefi cis. 
L’ús continuat condueix al convenciment i a la fi delitat a la seva capacitat creativa i, en 
estats evolucionats, pot crear un estat òptim de monolingüisme. 

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 5
ACTIvITAT 2

FÓRMULA
Llatí.
Llengües de substrat precelta i celta (oestrimni, lígur...).
Llengües de superestrat: visigot, sueu, àrab.

EXCIPIENTS
Habilitats socials, autoestima, llibertat d’expressió...

PRESENTACIÓ
Es presenta en formes diverses, a través de textos escrits o de l’administració oral. Es 
recomana la seva distribució en formats actualitzats (noves tecnologies, cinema, mass 
media...) i el seu consum tradicional (relacions informals, família...).

POSOLOGIA
S’ha d’administrar diàriament i de forma continuada. S’ha d’escollir la dosi segons les 
necessitats personals.

CADUCITAT
El medicament té una sorprenent capacitat de regeneració, fet pel qual NO presenta data 
de caducitat.

AQUEST MEDICAMENT HA D’ESTAR A L’ABAST DELS NENS I DE LES NENES.

LABORATORIS SOCIALS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

“Llengua gallega” dins La venedora de paraules de Séchu Sende, traducció del gallec de Mónica Boixa-
der, títol original Made in Galizia (2007) RBA-La Magrana, Barcelona, 2015.
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Valorar i exigir-se a un mateix la correcció lingüística.
- Conèixer entitats que vetllen per la llengua.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.

ACTIvITATS:
- Els alumnes han de ser exigents en totes les presentacions que se’ls demana, més concreta-

ment en els treballs que surten a l’exterior.
 Han de ser protagonistes en moltes activitats de centre. 
 Han de poder fer escrits per a la pàgina web, per als diferents blocs de l’escola, per a la revista...
 També han de ser els actors principals en activitats que els facin membres actius a la societat: 

preparar una lectura de poemes per a una llar d’avis, realitzar una obra de teatre per a altres 
escoles, preparar presentacions per a explicar projectes d’escola...

 Tot això requereix una correcció lingüística, unes formalitats en el llenguatge a les quals no 
sempre estan avesats. Cal treballar els diferents tipus de text i les seves exigències formals.

 Observar treballs amb errades, correccions, esborranys,... i d’altres amb els marges ben fets, 
polits, línies rectes,... valorar quin és més agradable de llegir. Comparar-los i posar-se com a 
objectiu la bona presentació i la correcció en l’ús de la llengua.

pRINCIpI 6 L’ENSENYAMENT ESCOLAR HA DE CONTRIBuIR
A pRESTIGIAR LA LLENGuA pARLADA pER LA COMuNITAT
LINGÜÍSTICA DEL TERRITORI

CAT
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- Observar fotografies amb  cartells amb errades, veure si són errades ortogràfiques, de traduc-
ció,... Es pot proposar de fer la correcció de cartells del barri  i parlar amb els responsables 
perquè es doni una bona imatge de barri.

- Fer un treball d’investigació de diferents entitats/organitzacions/institucions que vetllen per la 
llengua. Buscar quin és el seu àmbit de treball i si és possible parlar amb algun dels seus res-
ponsables per a veure quina és la seva feina.

- Als alumnes més grans demanar-los que facin grups de cinc o sis i que pensin i planifiquin 
una campanya per engrescar els alumnes més petits del centre a millorar l’ús de la llengua. En 
primer lloc, caldrà que concretin molt bé a qui s’adreça la campanya i el seu objectiu precís 
(millorar l’ortografia, millorar l’ús oral de la llengua, fer-la servir en contextos on no es fa servir 
habitualment, etc). Es pot pensar en fer cartells o anuncis en diversos formats.

- Llegir la notícia sobre la Gimcana de les Llengües de Masquefa i buscar informació sobre aques-
ta gimcana. Que els alumnes valorin la possibilitat d’organitzar-ne una a la pròpia escola. 

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Fer prendre consciència als alumnes que són membres actius de la societat i que entre  

tots es pot aconseguir que hi hagi un millor coneixement de la llengua.
- Cal ser curós en el tractament de la llengua com a eina de comunicació.
- Tenir present que hi ha organismes que poden ajudar-nos a fer un bon ús de la llengua.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Notícia sobre la Gimcana de les llengües. 
- Llibre en PDF La Gimcana de les llengües, M. Carme Junyent a http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Les parelles lingüístiques. A través del Voluntariat per a la llengua. http://www.vxl.cat/
- Dia internacional de la Llengua Materna (21 de febrer)

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Organitzacions:
 PLATAFORMA PER LA LLENGUA: http://www.plataforma-llengua.cat/
 PEN CATALÀ/PEN INTERNACIONAL: http://www.pencatala.cat/
 ÒMNIUM CULTURAL: https://www.omnium.cat/
 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: http://www.cpnl.cat/
 LINGUAPAX: http://www.linguapax.org/catala

pRINCIpI 6 L’ENSENYAMENT ESCOLAR HA DE CONTRIBuIR
A pRESTIGIAR LA LLENGuA pARLADA pER LA COMuNITAT
LINGÜÍSTICA DEL TERRITORI
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pRINCIpI 6
ACTIvITAT 1

NOTÍCIA

Autoritats acadèmiques feliciten Masquefa per
la Gimcana de les Llengües 
La darrera setmana han arribat a l’Ajuntament de Masquefa felicitacions d’alguns lingüistes per l’orga-
nització de La Gimcana de les Llengües. El Dr. Joan A. Argenter, President de la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans, ha manifestat que «cal esperançar que iniciatives com aquesta contribuiran 
a disseminar informació i coneixements sobre la situació lingüística universal entre la bona gent i a difon-
dre els valors intrínsecs de la diversitat lingüística, i també les actituds positives envers la pràctica d’un 
multilingüisme no necessàriament asimètric». Per la seva banda, el Dr. Emili Boix, President del Grup 
Català de Sociolingüística, afirma: «Trobo apassionant i molt positiva la tasca de difusió i debat sobre la 
diversitat lingüística que duen a terme. Els felicito per la iniciativa i els encoratjo a tirar endavant. Confio 
que propostes com aquesta es puguin fer a altres viles, pobles i ciutats».

Finalment, el Dr. Carles Castellanos, Director del Departament de Traducció i Interpretació de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, remarca que «en un moment com l’actual, en què res no ajuda al coneixe-
ment de la riquesa cultural de la humanitat, la vostra iniciativa a favor del coneixement de les llengües 
no sols és lloable sinó que és un fet extremament exemplar que sens dubte ha d’esperonar més i més 
iniciatives en aquest sentit».

Extret de La gimcana de les llengües, M. Carme Junyent, a http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf

Nom:                                                                                                   Data:



DEFENSEM ELS DRETS LINGÜÍSTICS: MANIFEST DE GIRONA 51

OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Conèixer la realitat lingüística del món.
- Veure que la relació llengua-estat, no sempre és un a un.
- Valorar el multilingüisme.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.

ACTIvITATS:
- Iniciar el debat amb la frase “Those who know nothing of foreign languages, know nothing of 

their own” de Johan Wolfgang von Goethe.

- Buscar a internet un mapa que parli de les llengües que existeixen. Els mapes vius de Lingua-
Món són una bona eina per anar investigant <http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/
mapes/.>

 Es comença observant que llengua no vol dir estat. S’investiga quantes llengües hi ha a Europa 
i es busca la relació llengua-estat. Començant per Catalunya i Països Catalans, observar les 
diferències de vocabulari o pronúncia en els diferents territoris.

pRINCIpI 7 EL CONEIXEMENT GENERALITZAT DE DIvERSES
LLENGÜES pER pART DELS CIuTADANS éS uN OBJECTIu
DESITJABLE, pERQuÈ AFAvOREIX L’EMpATIA I L’OBERTuRA
INTEL·LECTuAL, ALHORA QuE CONTRIBuEIX A uN
CONEIXEMENT MéS pROFuND DE LA LLENGuA pRÒpIA

CAT
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- Treball d’investigació: 
 Quantes llengües hi ha al món?
 Quina és la llengua més parlada com a primera llengua?
 Quina és la llengua més apresa com a segona llengua?
 Quantes llengües hi ha en perill d’extinció?

- Els sons de la llengua. Cada llengua presenta unes característiques sonores, de ritme de fre-
qüència... identificatives. 

 Preguntar als alumnes si podrien endevinar una llengua pel seu so.
 Segur que tots podrien dir alguna frase imitant una persona parlant en una altra llengua.
 Fer la fitxa on hi ha frases amb jocs de paraules que fan que sonin com a llengües estrangeres.
 Intentar identificar llengües a partir del vídeo Guess the languages <https://www.youtube.com/

watch?v=jmgpo0ZqdRU>. N’hi ha 20 però es pot reduir.

- Preguntar als alumnes més grans: què vol dir “llengua oficial”? Cal que n’hi hagi només una 
a cada país? Quin criteri es té en compte per triar-la? Quins drets i deures tenen els ciutadans 
respecte de la seva llengua oficial?

- Preguntar-los si saben quantes llengües es parlen al seu poble o ciutat? Que es plantegin la 
facilitat o dificultat de concretar-ne el nombre i el perquè.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Adonar-nos que totes les llengües són importants, i que poder-nos expressar en la nostra llen-

gua no ha de dependre de si està representada per un estat.
- L’aprenentatge d’altres llengües ens obre molts camins i ens amplifica la manera de pensar, de 

respectar, de tolerar...

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Mapes Vius de LinguaMón. http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes/
- Fitxa de treball.
- Vídeo Guess the languages. https://www.youtube.com/watch?v=jmgpo0ZqdRU

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- El bilingüisme: individual, social, territorial...
- L’aprenentatge de les segones llengües, transferències, errors de traducció,...

pRINCIpI 7 EL CONEIXEMENT GENERALITZAT DE DIvERSES
LLENGÜES pER pART DELS CIuTADANS éS uN OBJECTIu
DESITJABLE, pERQuÈ AFAvOREIX L’EMpATIA I L’OBERTuRA
INTEL·LECTuAL, ALHORA QuE CONTRIBuEIX A uN
CONEIXEMENT MéS pROFuND DE LA LLENGuA pRÒpIA

CAT
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pRINCIpI 7 EL CONEIXEMENT GENERALITZAT DE DIvERSES
LLENGÜES pER pART DELS CIuTADANS éS uN OBJECTIu
DESITJABLE, pERQuÈ AFAvOREIX L’EMpATIA I L’OBERTuRA
INTEL·LECTuAL, ALHORA QuE CONTRIBuEIX A uN
CONEIXEMENT MéS pROFuND DE LA LLENGuA pRÒpIA

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Mapes i estadístiques sobre les llengües i el seu ús i aprenentatge al món:
 http://www.scoop.it/t/infographics-and-language-learning
- Les llengües del món classificades segons diferents paràmetres lingüístics: http://wals.info/
- Polítiques lingüístiques dels països.
 Informe de Política Lingüística del 2014 de la Generalitat de Catalunya:
 http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/

CAT
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pRINCIpI 7
ACTIvITAT 1

pronuncia en veu alta aquestes frases i digues a quina llengua per-
tany la seva sonoritat.

1. Elàstics blaus mullats fan fàstic.  ...................................................................................................................
2. Cards secs piquen, verds taquen si es toquen.  ........................................................................................
3. En un got net no hi pot haver-hi hagut mai vi. .........................................................................................
4. Pel maig, rai; si em put l’alè de tant tossir, jo no li veig el pèl a l’ou.  ..............................................
5. En quin tinter té tinta Anton?  .........................................................................................................................
6. A les cinc quan dono el tai; ja ho sé, caic sec.  ........................................................................................
7. És que sé que compra pa un bon xaval a punt de suar? .......................................................................
8. S’alça la matina, carquinyoli, fa un xarel·lo amb allioli? ........................................................................

9. La brida del ruc quan rellisca d’un buf t’esberla la closca.  ..................................................................
10. Les carxofes de Polop, quan bullen fan xop-xop.  .....................................................................................
11. Fugi, mare!, poc hi anava amb una saca.  ..................................................................................................
12. I la Lilí me li va dir que bufar fi no feia fort ans de jalar a la babalà.  ...............................................
13. Ho veus que n’era, bagarra?, amb el casc i la gorra se sua. ................................................................
14. Avis murris porten els nuvis a Gràcia amb òmnibus gratis.  .................................................................

Escolta el vídeo i intenta identificar les llengües.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.

CAT
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pRINCIpI 7
ACTIvITAT 1

Solucionari

1. Sembla que es parla en alemany.
2. Sembla alemany.
3. Sembla que es parla en anglès.
4. Sembla anglès.
5. Sembla xinès.
6. Sembla xinès.
7. Sembla francès.
8. Sembla italià.
9. Sembla rus.
10. Sembla rus.
11. Sembla japonès.
12. Sembla àrab.
13. Sembla euskera.
14. Sembla llatí.

Solucionari al vídeo

1. Alemany – Alemanya, Àustria, Suïssa, 
entre d’altres

2. Sami (del nord) – Noruega, Suècia, Fin-
làndia, Rússia

3. Romanx – Suïssa
4. Irlandès (Gaèlic) – Irlanda. No confondre 

amb l’anglès parlat a Irlanda
5. Noruec – Noruega
6. Francès  - França, Bèlgica, Suïssa, Cana-

dà, Senegal, Congo, entre d’altres
7. Afrikaans – Sudàfrica
8. Samoà – Samoa, Samoa Americana
9. Gal·lès – Gal·les. No confondre amb l’an-

glès parlat a Gal·les
10. Coreà – Corea del Sud, Corea del Nord
11. Finlandès – Finlàndia
12. Àrab – Egipte, Iraq, Líban, Aràbia Saudi-

ta, Tunísia, Algèria, Marroc, entre d’altres
13. Frisó (occidental) – Regions del nord dels 

Països Baixos

CAT

14. Japonès – Japó
15. Polonès – Polònia
16. Scots (escocès de les Terres baixes) 

– Escòcia. A vegades considerat 
com un dialecte de l’anglès. No 
confondre amb l’anglès escocès o el 
gaèlic escocès

17. Islandès – Islàndia
18. Swahili – Kènia, Tanzània, Uganda
19. Hindi – Índia
20. Lituà - Lituània

Nom:                                                                                                   Data:
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pRINCIpI 7
ACTIvITAT 2

Llegeix el fragment de l’article de Maria Àngels viladot “La diversitat 
lingüística i la pau” i intenta sintetitzar el que diu l’autora amb les 
teves paraules. potser hauràs de buscar al diccionari alguns termes:

“Ser bilingüe o multilingüe no és cap aberració; tal vegada alguns anglòfons ho 
pensen, però és més aviat una necessitat normal i natural per a la majoria de la 
gent en el món d’avui. Una perspectiva monolingüe fóra una miopia lingüística 
acompanyada d’una consciència cultural estreta, a vegades recolzada per políti-
ques estatals que pretenen elevar una sola llengua a l’estatus d’oficial. És evident 
que aquesta perspectiva monolingüe s’observa en aquells països que tenen una 
llengua àmplia i poderosa de comunicació (com l’anglès, el francès, l’alemany o 
l’espanyol).”

Extret de http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwi-
oxN3GvY3KAhVGuhoKHewbBmIQFghlMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%-
2FKatalunaEsperantisto%2Farticle%2Fdownload%2F269616%2F357156&usg=AFQjCNEVo-
MoxpbMGX5adn-TvwQmnNUWgyQ

CAT
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pRINCIpI 8 LA TRADuCCIÓ DELS TEXTOS -pARTICuLARMENT 
DELS GRANS TEXTOS DE LES DIvERSES CuLTuRES- REpRESENTA 
uN ELEMENT MOLT IMpORTANT EN EL NECESSARI pROCéS DE 
MéS CONEIXEMENT I RESpECTE ENTRE ELS HuMANS

OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Comprovar que les traduccions literals no sempre són útils i que cal tenir un bon coneixement 

de la llengua per a traduir textos.
- Apreciar el treball dels traductors que ens han permès accedir a obres de gran interès a les 

quals no hauríem tingut accés.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.
- Àrees artístiques.

ACTIvITATS:
- Iniciar la classe amb la cançó de La Trinca: “Coses de l’idioma”<https://www.youtube.com/

watch?v=WRRnuFARDkk>, on hi ha diferents frases fetes que s’intenten traduir al castellà de 
manera molt literal i provoquen frases còmiques.

- Buscar frases fetes que tinguin traducció en les diferents llengües: Català/ Castellà/Anglès i d’altres. 
Proposem alguns exemples il·lustrats però n’hi ha tants que cada alumne podria buscar-ne un.

 Mirar si són traduccions literals o si fan referència a un fet cultural.

CAT
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 Il·lustrar frases fetes perquè els companys les endevinin, fer-ne un joc, tipus “memory”...
 Fer una auca o una petita representació teatral on hi hagi amagades diferents frases o expres-

sions i fer que els companys les trobin.

- La traducció de textos literaris. Parlar-ne a partir del poema “Les juments blanches” de Paul André. 
 Què cal per a ser bon traductor? Es pot traduir tot?

- Fer un treball de recerca amb els llibres que estan llegint o que hi ha a la biblioteca del centre. 
Comprovar que la majoria de llibres s’han traduït. Parlar de les grans obres universals i dels seus 
orígens, veure com gràcies als traductors s’han pogut llegir obres d’Homer, Shakespeare, ... 

 Veure que la traducció apropa cultures.

- Proposar als alumnes més grans que es divideixin en grups de tres persones i que cadascuna 
d’elles llegeixi el fragment d’entrevista a Manuel Forcano i l’entrevista completa als traduc-
tors Tina Vallès i Ferran Ràfols <http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduc-
cio-manual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html>.

 Deduir-ne les dificultats amb què topen els traductors a l’hora de dur a terme la seva feina. 
Posar en comú les reflexions i conclusions i animar-los a arribar a un acord. 

- Convidar-los a imaginar que els traductors s’haguessin limitat a traduir textos de no ficció i que 
mai no s’hagués traduït cap text literari. Quina situació viurien les cultures d’arreu del món? Què 
s’hauria perdut?

- Parlar de les dificultats de conèixer la cultura que transmet la llengua per arribar a una traducció 
específica i concreta.

 Visionar el vídeo The Funny Translator <https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4>, 
on una traductora imita 7 llengües.

 La segona part del vídeo és muda per tal que els alumnes puguin fer-ne un doblatge.

- Els gestos també es poden traduir? A vegades donem per suposat que els gestos són iguals en 
les diferents llengües. Veure el vídeo HAND GESTURES AROUND THE WORLD <https://www.
youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE>. 

 Parlar de la comunicació no verbal, gairebé tant o més important que la verbal.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Una part de la llengua on es reflecteix molt el fet cultural són les frases fetes, aquestes frases 

van canviant segons els temps. La llengua és viva i és cultura.
- Sense la traducció de textos les cultures no viatjarien ni serien accessibles a les altres societats 

lingüístiques.

CAT

pRINCIpI 8 LA TRADuCCIÓ DELS TEXTOS -pARTICuLARMENT 
DELS GRANS TEXTOS DE LES DIvERSES CuLTuRES- REpRESENTA 
uN ELEMENT MOLT IMpORTANT EN EL NECESSARI pROCéS DE 
MéS CONEIXEMENT I RESpECTE ENTRE ELS HuMANS
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pRINCIpI 8 LA TRADuCCIÓ DELS TEXTOS -pARTICuLARMENT 
DELS GRANS TEXTOS DE LES DIvERSES CuLTuRES- REpRESENTA 
uN ELEMENT MOLT IMpORTANT EN EL NECESSARI pROCéS DE 
MéS CONEIXEMENT I RESpECTE ENTRE ELS HuMANS

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Cançó: Coses de l’idioma: https://www.youtube.com/watch?v=WRRnuFARDkk
- Diccionaris de frases fetes.
- Vídeo: The Funny Translator: https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4
- Vídeo: Hand Gestures Around the World: https://www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE
- Entrevista a Manuel Forcano extreta del Núvol: 
 http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-men-

tider-i-un-blasfem-alhora/
- Entrevista a Vallès i Ràfols: http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduccio-manu-

al-aspiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- El Dia del Llibre: 23 d’abril.
- El Dia de les Biblioteques: 24 d’octubre.
- El Dia Internacional de la Traducció: 30 de setembre.

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Els llibres més traduïts: http://blogs.uab.cat/bhtraduccio/files/2015/03/Translated-books.jpg
- Diferents pàgines d’aprenentatge d’expressions i frases fetes. Per ex.: http://elcatalacomcal.

blogspot.com.es/2012/06/dites-i-expressions-catalanes-que-cal.html?m=1
- Entrevista a un traductor i a una intèrpret al programa “La Tribu” de Catalunya Ràdio:
 http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/La-feina-dels-traductors-i-els-interprets/

audio/762494/

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

TOTES LES FRASES FETES, 
TENEN TRADuCCIÓ?

HOLA

HALLO

BONJOuR

HELLO

OLA

HALLA
O

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

SER L’OvELLA NEGRA
SER LA OvEJA NEGRA
TO BE THE BLACK SHEEp
êTRE LA BREBIS GALEuSE

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

pLOuRE A BOTS I BARRALS.
LLOvER A CÁNTAROS.
IT’S RAINING CATS AND DOGS.
pLEuvOIR DES CORDES.

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

SE T’HA MENJAT LA LLENGuA EL GAT?
¿SE COMIÓ Tu LENGuA EL GATO?
THE CAT GOT YOuR TONGuE?
Tu AS DONNé TA LANGuE Au CHAT ?

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

GuANYAR LES GARROFES.
GANARSE EL pAN.
BRING HOME THE BACON.
GAGNER SON pAIN.

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

FER vOLAR COLOMS.
CONSTRuIR CASTILLOS EN EL AIRE.
BuILD CASTLES IN THE AIR.
BâTIR DES CHâTEAuX EN ESpAGNE.

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

COSES DE L’IDIOMA
Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
un senyor petit i eixerit 
de Santa Coloma 
vol anar a Madrid decidit: 
s’ha de viatjar. 
Però el pobre home fa temps que ha 
perdut
el costum de parlar el castellà. 

Si vol dir que el cotxe li fa figa, 
ha de dir que el cotxe “le hace higo”. 
I si li fa un pet com un aglà, 
“hace un pedo como una bellota”
señor, eso rai!
El pobre home és un somiatruites 
senyors meus és un “sueñatortillas” 
ell es pensa que és bufar i fer ampolles 
que se’n diu “soplar y hacer botellas”
señor, eso rai!

Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
...

Talment hi ha per llogar-hi cadires 
vull dir que “hay para alquilar sillas”,
el pobre home treu foc pels queixals 
i és que “saca fuego por las muelas”
señor, eso rai! 
S’ho rumia i pensa a ull viu 
que en castellà vol dir “ojo vivo” 
i per fi se’n va a escampar la boira 
vull dir que se’n va a “esparcir la niebla”
señor, eso rai!
Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
.....

I com veieu no hi ha res en català 
que no es pugui traduir al castellà. Olé!!

LA TRINCA
1971, Àlbum: Trincar i riure.

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

LES EuGuES BLANQuES
En bretó, per dir “L’euga blanca”, es diu: “Ar gazeg wenn”.
En àrab, es diu: “El fâràs lè bêda”.
En anglès, es diu: “The white mare”.
En esquimal, no es diu res, perquè allà no hi ha eugues blanques.
En castellà, es diu: “La yegua blanca”.
En flamenc, es diu: “De witte merrie”.
En francès, es diu: “La jument blanche”.
En alemany, es diu: “Die Schimmel Stute” o “Die weiss Stute”.
En portuguès, es diu: “A égua branca”.
En txec, es diu: “Bilá kobyla”.
A Veneçuela, es diu: “La yegua blanca”.
En català, diem: “L’euga blanca” o “L’egua blanca”.
En italià, es diu: “La cavalla bianca”.
En grec, es diu: “E abere gorada”.

Com podeu veure, totes les eugues són diferents, però totes elles són eugues blanques.

Font: Poema Les juments blanches de Paul André, del llibre “La cour couleurs. Anthologie de poèmes contre le racisme” Je-
an-Marie Henry. Iltrs. Zaü. Rue du Monde / La poésies. Novembre 1997. Traduït i adaptat com a resultat d’un taller Linguapax 
2000.
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

Sabries buscar la parella?

Treure les castanyes del foc.

A quien madruga Dios le ayuda.

Més clar que l’aigua.

La mejor medicina es la buena 
comida.

Ser una rata de biblioteca.

Estar amb l’aigua al coll.

Estirar més el braç que la màniga.

Ser una mona de repetició.

És bufar i fer ampolles.

Fresc com una poma.

The early bird catches the worm.

To be a bookworm.

To be in deep water.

To save someone’s bacon.

To bite off more than one can 
chew.

Monkey see, monkey do.

As clear as a day.

It’s a piece of cake.

An apple a day keeps the doctor 
away.

As cool as a cucumber.

CAT
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pRINCIpI 8
ACTIvITATS

Entrevista a Manuel Forcano 

Extreta del Núvol: http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-
ha-de-ser-sempre-un-mentider-i-un-blasfem-alhora/

Quina és la tasca del traductor?
Per mi, traduir és decidir. D’una llengua a l’altra hi ha sempre un pont que s’ha de 
travessar. Però has de decidir amb quin peu el travesses o per quina banda el travesses 
o si el travesses ràpid o lentament o passejant. Per tant, la tasca que fa el traductor és 
decidir tot això, prendre una sèrie de mesures per fer arribar un missatge d’una llen-
gua a una altra i sigui comprensible, tingui la mateixa intensitat, aporti el màxim de 
l’emoció que en una banda existeix. En resum, la tasca del traductor, que a banda la 
considero molt important, molt decisiva, molt necessària, molt bonica, molt creativa, 
és decidir com tradueix.

S’ha de traduir tot o hem d’aprendre a conviure amb allò que és incomprensible, 
inassumible, diferent?
Hi ha una frase del Talmud molt bonica: “Qui tradueix literalment és un mentider, qui 
afegeix res, un blasfem”. Per tant, el traductor, és sempre i ha de ser sempre un men-
tider i un blasfem alhora, perquè ha de trobar un símil que més o menys aporti el que 
possiblement sembli a priori intraduïble. Jo crec que, en el fons, sí que es pot traduir 
tot, però la giragonsa que ha de fer el traductor és molt important perquè així sigui. Tot 
s’ha de poder traduir, tot s’ha de poder transmetre d’alguna manera, i l’únic que s’ha 
de buscar són els camins per fer-ho. Les coses que de vegades resulten molt incom-
prensibles en alguna cultura i que en una altra cultura són normals, han de trobar una 
manera d’expressar-se, a la força hi ha d’haver alguna manera, fins i tot la sorpresa de 
que això sigui en una cultura d’aquesta manera i en l’altra no es pugui entendre.

L’entrevista a Tina Vallès i Ferran Ràfols és a http://www.vilaweb.cat/noti-
cia/4001195/20120410/traduccio-manual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduc-
cio-obra-conrad.html

CAT
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Parlar dels mitjans de comunicació en tant que eina d’aprenentatge i conservació de la llengua 

i com a transmissors de cultura.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.

ACTIvITATS:
- Comentar la frase: “Nothing is so important for a nation’s culture as its language” de Wilhelm 

von Humboldt, lingüista i filòsof alemany.

- Iniciar el debat parlant del doblatge dels mitjans de comunicació. 
- Afavoreix l’aprenentatge de les llengües?
- Cal doblar-ho tot? 
- En quina llengua miren les pel·lícules al cinema?

- Fer una anàlisi dels diferents mitjans de comunicació. 
 Són parcials? Tenen un públic determinat? 
 Agafar una mateixa notícia i analitzar com la donen els diferents mitjans de comunicació. Un 

dia es pot fer amb la TV, un altre dia es pot fer amb la ràdio, i un altre dia es pot fer amb la 
premsa escrita.

pRINCIpI 9 ELS MITJANS DE COMuNICACIÓ SÓN ALTAvEuS
pRIvILEGIATS A L’HORA DE FER EFECTIvA LA DIvERSITAT
LINGÜÍSTICA I DE pRESTIGIAR-LA AMB COMpETÈNCIA I RIGOR

CAT
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 Primer s’analitzen les parts/seccions que conformen els diferents programes/diaris, i després 
s’analitza el contingut i el llenguatge emprat per a informar.

- Les xarxes socials: Són fiables? Quina llengua fan servir?
 Llegir i comentar l’article del The Guardian <http://labs.theguardian.com/digital-language-divi-

de/>. How does the language you speak shape your experience of the internet?
 Fer adonar de la importància de saber llengües per interactuar a les xarxes, ja que degut a la 

globalització el desconeixement de llengües pot ser una barrera per arribar a la informació de 
primera mà.

- Planificar la gravació d’una entrevista a personatges. Els alumnes poden escollir els personat-
ges, els quals poden ser escriptors, artistes,...

 Per grups, els alumnes busquen la informació biogràfica del personatge, preparen les preguntes 
i preparen la posada en escena. Les entrevistes es poden gravar en l’idioma que li correspon al 
personatge, si els alumnes són prou coneixedors de la llengua.

 Es procedeix a la gravació de l’entrevista i si cal, s’edita el vídeo.
 Els personatges poden ser: Miguel de Cervantes, Mercè Rodoreda, William Shakespeare, Roald Dhal...

- Demanar als alumnes més grans que vagin al quiosc i que es fixin en els diaris que hi ha. Que 
facin una llista amb el nom de cada publicació i la llengua en què està escrita. Quines conclu-
sions es poden desprendre d’aquestes constatacions? (es poden tenir en compte diverses qües-
tions: les ideologies dels diaris, les tipologies, -si són genèrics o especialitzats, esportius...-, 
quins hi són en format digital...)

- Proposar-los de fer una enquesta a 10 o 15 persones compradores de diaris, interessant-se pel 
diari triat i el perquè de la tria, la llengua en què està escrit el diari n’és un factor? Posar en 
comú els resultats amb tres o quatre companys de la classe i idear una manera de presentar les 
conclusions a la resta del grup classe.

- Preguntar-los:
 a) quantes hores de televisió veus a la setmana?
 b) quina mena de programes són els que veus més sovint?
 c) quina mena de programes veieu a casa plegats triats pels teus pares o tutors?
 d) en quina llengua majoritàriament veus la televisió?

- Parlar de l’existència dels llibres d’estil i que els alumnes se’n qüestionin la necessitat.

- Parlar del registre estàndard de la llengua emprat pels mitjans de comunicació. Distingir l’ús 
que en fan els diferents mitjans: televisió, ràdio, premsa escrita... i les raons d’aquestes dife-
rències. Plantejar la possibilitat d’usar altres registres en el món del periodisme.

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Tots els alumnes han de tenir clar, que la informació que es dóna en els mitjans ha de ser co-

herent i el màxim de verídica possible, ja que el públic ho exigeix. 
- Cal ser crítics amb totes les informacions que rebem.

pRINCIpI 9 ELS MITJANS DE COMuNICACIÓ SÓN ALTAvEuS
pRIvILEGIATS A L’HORA DE FER EFECTIvA LA DIvERSITAT
LINGÜÍSTICA I DE pRESTIGIAR-LA AMB COMpETÈNCIA I RIGOR
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pRINCIpI 9 ELS MITJANS DE COMuNICACIÓ SÓN ALTAvEuS
pRIvILEGIATS A L’HORA DE FER EFECTIvA LA DIvERSITAT
LINGÜÍSTICA I DE pRESTIGIAR-LA AMB COMpETÈNCIA I RIGOR

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Diaris per analitzar.
- Article: http://labs.theguardian.com/digital-language-divide/
- Material per a la gravació.

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Dia de la Ràdio: 13 de febrer.
- Visites a mitjans de comunicació, com les rotatives de diaris.
- La participació en programes de les emissores i televisions locals.
- L’elaboració de la revista escolar.

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Pàgina web on es parla dels diferents textos de la premsa escrita amb exemples:
 http://blocs.xtec.cat/licurgell/els-mitjans-de-comunicacio-a-laula/els-generes-periodistics/
- Vídeo educatiu sobre els informatius:
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23724&p_ex=els%20informatius
- Vídeos sobre la visita a rotatives de diaris: 
 El Segre: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16598&p_alg=not%EDcia%20diari
 La Vanguardia: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16788&p_alg=not%EDcia%20diari
- Infografia de les llengües a les xarxes socials: 
 http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/fi-

les/2015/02/lleng%C3%BCes_internet.png
- Llengües a Internet:
 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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OBJECTIuS:
- Valorar i respectar la diversitat lingüística existent entre l’alumnat.
- Fer un redactat on s’hi recullin les idees del grup sobre el tema de la diversitat.
- Participar activament, assumir uns determinats compromisos, desenvolupar el rol de represen-

tants, prendre consciència de l’entorn més proper.

COMpETÈNCIES BÀSIQuES:
- Competència en comunicació lingüística.
- Competència artística i cultural.
- Competència digital i tractament de la informació.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

ETApA:
- Cicle superior de primària.
- ESO.

TEMpORITZACIÓ
4 sessions.

ÀREES RELACIONADES:
- Educació en valors socials i cívics. 
- Coneixement del medi social.
- Àrees lingüístiques.
- Noves tecnologies.

ACTIvITATS:
- Fer un exercici d’investigació sobre les Nacions Unides:

- Quan van sorgir? Per què? Quin és l’objectiu?
- Quines són les seves llengües oficials? Hi ha el català? Per què?
- Es pot visionar el discurs de Pau Casals, el 1971 <https://www.youtube.com/watch?v=C-

MWZEjERlwQ>, quan va rebre la medalla de la Pau. 

- Què és un manifest? Una declaració?
 Quines coneixes? Posar d’exemple la Declaració dels Drets Humans. O la Declaració dels Drets 

dels Infants. Hi ha versions adaptades que poden facilitar-ne la lectura.
 Veure’n les característiques del llenguatge: preàmbul, articles,...

pRINCIpI 10 EL DRET A L’ÚS I pROTECCIÓ DE LA pRÒpIA
LLENGuA HA DE SER RECONEGuT pER LES NACIONS uNIDES 
COM uN DELS DRETS HuMANS FONAMENTALS

CAT
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- Escollir entre tots un tema sobre el qual es podria fer una Declaració. Un document que pugui 
ser aprofitat per l’escola com a possible document de centre, on tothom hi te cabuda: sobre la 
diversitat, diversitat lingüística...

 Elaboració de la Declaració.
 Amb exemples i en grups, es fa la tria de conceptes imprescindibles i s’acaba fent un sol redac-

tat consensuat per presentar-ho a la direcció del centre. 

- Portar l’ONU al centre. Un cop s’ha parlat de què és una declaració i dels organismes que les 
elaboren i vetllen pel seu compliment, seria interessant que es fes una simulació de Nacions 
Unides, Parlament, Govern,... i que, regularment es debatessin temes importants per al centre 
o per al grup classe. 

 Cal escollir el president, els secretaris i els portaveus dels diferents grups per a presentar les 
propostes i fer les posteriors votacions per arribar a acords.

- Llegir amb atenció el fragment de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Cercar a través 
de la xarxa exemples en què no es compleixin o no s’hagin respectat aquests drets: buscar no-
tícies en diaris digitals que parlin de casos relacionats amb discriminació per raó de la llengua. 
Preguntar als alumnes si coneixen casos pròxims en què s’hagin vulnerat a algú els seus drets 
vinculats amb l’ús de la llengua. 

- Llegir el text de Carles Castellanos sobre la destrucció accelerada de les llengües. Fer notar que, 
si bé es tracta de fets històrics del passat que no es poden canviar, se’n poden desprendre refle-
xions de cara al futur. Què es pot fer des de la societat per evitar la desaparició de les llengües? 
Com es pot aconseguir un canvi real de mentalitat? Convidar a consultar la bibliografia sobre el 
tema i conèixer altres opinions d’experts en la matèria. 

AvALuACIÓ/REFLEXIÓ:
- Escollir els enunciats per a una declaració fa que es destriïn els elements més importants 

d’aquells que són secundaris.
- Fer una Declaració per al centre requereix una reflexió important sobre el tema a debatre, ja que 

calen enunciats i principis realistes, assumibles i defensables.
- Posicionar-se davant de conflictes no sempre és fàcil, cal saber trobar arguments per a defen-

sar-los o posicionar-se en contra.

BIBLIOGRAFIA I MATERIAL:
- Vídeo de Pau Casals: https://www.youtube.com/watch?v=CMWZEjERlwQ
- Models de declaracions, manifestos,... (http://es.slideshare.net/jcalzamora/presentaci-en-ca-

tal-dels-drets-humans,...)
- Fragment de declaració dels drets lingüístics de 1996 extret de http://www.xtec.cat/~fmota/

segon%20batx/marcleg.htm
- Text de Carles Castellanos: http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm

pRINCIpI 10 EL DRET A L’ÚS I pROTECCIÓ DE LA pRÒpIA
LLENGuA HA DE SER RECONEGuT pER LES NACIONS uNIDES 
COM uN DELS DRETS HuMANS FONAMENTALS
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pRINCIpI 10 EL DRET A L’ÚS I pROTECCIÓ DE LA pRÒpIA
LLENGuA HA DE SER RECONEGuT pER LES NACIONS uNIDES 
COM uN DELS DRETS HuMANS FONAMENTALS

AQuESTA uNITAT pOT RELACIONAR-SE AMB...
- Llengües oficials als organismes:
- L’ONU: http://www.un.org/es/sections/about-un/official-languages/index.html
- El català i les llengües oficials de la Unió Europea. Vídeo de Plataforma per la Llengua
 https://www.youtube.com/watch?v=G4Z0EnockSk

SI vOLS SABER-NE MéS...
- Declaració dels Drets Humans:
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
- Convenció sobre els Drets dels Infants, UNICEF:
 http://www.unicef.es/cat/infancia/drets-del-nen
- Projecte pedagògic de Linguapax Nosaltres també en tenim, aproximació a la Convenció dels 

Drets dels Infants (Català, Castellà, Anglès i Francès):
 http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/03/Nosaltres.pdf
 Proposta pedagògica d’Amnistia Internacional sobre els Drets dels Infants (Català i Castellà)
 http://amnistiacatalunya.org/edu/pdf/index.html#infants
- Unitat didàctica Linguapax “Nosaltres també en tenim - Aproximació a la Convenció dels drets 

dels infants” http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/03/Nosaltres.pdf
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pRINCIpI 10
ACTIvITATS

DECLARACIÓ uNIvERSAL DE DRETS LINGÜÍSTICS (1996)

Article 10

1. Totes les comunitats lingüístiques són iguals en dret. 
2. Aquesta Declaració considera inadmissibles les discriminacions contra les comunitats lingüístiques 

basades en criteris com ara el seu grau de sobirania política, la seva situació social, econòmica o 
qualsevol altra, així com el nivell de codificació, actualització o modernització que han assolit llurs 
llengües.

3. En aplicació del principi d’igualtat cal disposar les mesures indispensables perquè aquesta igualtat 
sigui efectiva.

Article 12

1. En l’àmbit públic, tothom té dret a desenvolupar totes les activitats en la seva llengua, si és llengua 
pròpia del territori on resideix. 

2. En l’àmbit personal i familiar tothom té dret a usar la seva llengua.

Article 16

Tot membre d’una comunitat lingüística té el dret de relacionar-se i ser atès en la seva llengua pels ser-
veis dels poders públics o de les divisions administratives centrals, territorials, locals i supraterritorials 
als quals pertany el territori d’on és pròpia la llengua.

Extret de http://www.xtec.cat/~fmota/segon%20batx/marcleg.htm
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ACTIvITATS

LA DESTRuCCIÓ ACCELERADA DE LES LLENGÜES

La comparació del mapa pre-colonial de les llengües, amb la distribució geogràfica actual ens mostra 
que, sobretot a partir del segle XVI, s’ha produït un veritable daltabaix: les llengües americanes i aus-
tralianes, per exemple, han estat arraconades i en un nombre molt important han desaparegut. Aquest 
moment històric esmentat marca un canvi fonamental en el caràcter del contacte entre les llengües. 
Abans hi havia hagut també alguns fenòmens d’expansió imperial amb conseqüències lingüístiques 
importants com l’imperi romà i l’imperi àrab... però, de manera general, els contactes entre llengües no 
havien mai asssolit el caràcter destructor que ha anat prenent de manera accelerada a partir del segle 
XVI. La destrucció massiva de les llengües es desenvolupa, doncs, lligada a un moment de formació i 
d’expansió d’un nou poder i una nova ideologia dominants. És el moment de l’aparició de les monarquies 
absolutes europees i de l’expansió colonial de tipus mercantilista i capitalista, fenòmens que van confluir 
en aquella època. S’ha dit que “una llengua és un dialecte amb exèrcit”, remarcant la importància del 
poder i de la força en el prestigi social de les llengües. La realitat és, però, encara més exagerada ja que 
la dominació lingüística que descrivim es basa en un poder més global que el que té la presència d’un 
simple exèrcit. Es tracta del poder econòmic, polític i militar que es desenvolupa amb l’expansió colonial 
europea. La causa del procés de destrucció de les llengües és, doncs, la situació de poder dels grups 
lingüístics dominants. A partir d’aquesta situació s’han generat tot un conjunt d’argumentacions de la 
desigualtat, argumentacions que es fonamenten en consideracions inegualitàries, com que hi ha llengües 
millors i llengües pitjors, llengües destinades a usos cultes i llengües inferiors o patuesos. Edward Sapir 
a la seva obra Language (El Llenguatge) (1921) ja va afirmar clarament que qualsevol llengua (des de les 
més elaborades fins a les menys cultivades) és apta per a expressar les idees més complexes. No hi ha 
llengües superiors i inferiors, totes tenen les mateixes possibilitats; la diferència rau tan sols en el fet de 
posseir possibilitats d’elaboració, de creació de neologismes etc., de seguir un procés que pot ésser por-
tat a terme en qualsevol llengua. Les funcions diferents que es poden observar en les diverses llengües 
responen tan sols a les funcions polítiques, socials i econòmiques que han estat assignades als grups 
humans que les parlen. El que marca les diferències no és, doncs, cap característica lingüística, sinó 
factors de poder. En la pràctica quotidiana, la desigualtat també és mantinguda per diferents prejudicis i 
malentesos que forcen, per exemple, a parlar la llengua dominant quan en una conversa apareix un par-
lant d’aquesta llengua, que estableixen la necessitat que el bilingüisme sigui unilateral (només practicat 
pels parlants de la llengua dominada), que denigren els parlants de la llengua subordinada, malentesos 
que fins i tot, per tal de mantenir la subordinació, es fonamenten en arguments tan extrems com el dret 
de conquesta etc. Sobre els processos de subordinació i destrucció de les llengües i els prejudicis que 
mantenen situacions desiguals existeixen al nostre país una bona colla de llibres magnífics com els de 
Jesús Tuson [Mal de Llengües (1988); Històries Naturals de la Paraula (1998) etc.] i de Carme Junyent 
[Vida i Mort de les Llengües (1992) etc.]. Són textos molt recomanables que tothom hauria de llegir per 
tal de trobar arguments contra tants de prejudicis que mantenen la desigualtat.

Extret de: http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm
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