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Resum 

Arran la poca presència del català en l’àmbit de l’oci i l’entreteniment, així com 

del poc ús que fan d’aquesta llengua els joves i adolescents, aquest treball presenta 

una proposta d’innovació didàctica que encoratja els alumnes a buscar continguts, 

productes i referents en aquesta llengua que els puguin agradar, tant si es troben 

a dins com a fora les xarxes; al mateix temps, també se’ls fa reflexionar sobre 

els seus usos lingüístics i les idees que tenen en relació amb aquesta llengua, per tal 

que n’apreciïn les virtuts i defugin els prejudicis que la menystenen en aquest àmbit. 

L’activitat que es planteja es desenvolupa en un espai digital i proposa el treball 

col·laboratiu com a mètode de recerca i reflexió. Dins l’entorn de l’oci i 

l’entreteniment, els estudiants hauran de fer recomanacions als seus companys 

dins els àmbits de l’audiovisual, la música, els jocs i les lectures, tot plegat recollit 

en una presentació que, al final del procés, hauran d’exposar; per tant, la proposta 

també treballa la seva expressió oral i escrita. 

L’objectiu últim d’aquesta proposta d’innovació didàctica és que els alumnes tinguin 

en compte la llengua catalana en el seu temps de lleure i adquireixin l’hàbit de ser 

consumidors també d’aquesta llengua, així com productors. 

 

Resumen 

A raíz de la poca presencia del catalán en el ámbito del ocio y el entretenimiento, así 

como del poco uso que hacen de esta lengua los jóvenes y adolescentes, este 

trabajo presenta una propuesta de innovación didáctica que alienta a los alumnos a 

buscar contenidos, productos y referentes en esta lengua que les puedan gustar, 

tanto si se encuentran dentro como fuera de las redes; al mismo tiempo, también se 

les hace reflexionar sobre sus usos lingüísticos y las ideas que tienen en torno a 

esta lengua, para que aprecien sus virtudes y rehúyan los prejuicios que la 

desprecian en este ámbito. 

La actividad que se plantea se desarrolla en un espacio digital y propone el trabajo 

colaborativo como método de investigación y reflexión. Dentro del entorno del ocio y 

el entretenimiento, los estudiantes tendrán que hacer recomendaciones a sus 

compañeros dentro de los ámbitos del audiovisual, la música, los juegos y las 

lecturas, todo ello recogido en una presentación que, al final del proceso, tendrán 

que exponer; por tanto, la propuesta también trabaja su expresión oral y escrita. 



 

El objetivo último de esta propuesta de innovación didáctica es que los alumnos 

tengan en cuenta la lengua catalana en su tiempo libre y adquieran el hábito de ser 

consumidores también de esta lengua, así como productores. 

 

Abstract 

Due to the low presence of Catalan in the field of leisure and entertainment, as well 

as the little use that young people and teenagers make of this language, this project 

makes a didactic innovation proposal that encourages students to look for content, 

products, and references in this language that they may like, whether they are on or 

off the Internet and social media. At the same time, they are invited to think about 

their linguistic uses and the ideas that they have about this language so that they can 

appreciate its virtues and avoid the prejudices that underestimate it in this field. 

The proposed activity takes place in a digital space and proposes collaborative work 

as a method of research and reflection. In the environment of leisure and 

entertainment, students will have to make recommendations to their classmates in 

the fields of audiovisual, music, games and reading, all collected in a presentation 

that, at the end of the process, they will have to expose; therefore, the proposal also 

works its oral and written expression. 

The goal of this teaching unit is for students to take the Catalan language into 

account in their free time and to acquire the habit of being consumers of this 

language as well as producers. 
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1. Introducció i objectius 

A partir de la meva funció docent i del meu interès per revertir la situació deficitària que 

avui dia encara viu la llengua catalana, vaig dur a terme un projecte personal per donar 

resposta una necessitat del meu centre, la qual comparteixen molts centres de l'àrea 

metropolitana (i de més enllà) on el català resulta una llengua merament acadèmica i gens 

vinculada a la socialització. 

Aquest projecte s’ha traduït fins al moment en una aula virtual on els alumnes 

comparteixen tot de referents, continguts i productes del món de l’oci i l’entreteniment en 

aquesta llengua, a fi i a efecte d’impulsar-ne l’ús i potenciar-ne la identificació. No obstant 

això, el fet que els alumnes percebin el català com una eina vinculada a l’ensenyament fa 

que fora de l’institut gairebé no tinguin present aquest recurs que se’ls ofereix.  

Per aquest motiu, en un primer moment vaig assajar la possibilitat d’establir una pràctica 

extraescolar, a partir de la qual els alumnes no només disposarien d'aquest recurs, en què 

es comparteixen referents, continguts i productes en català afins als seus gustos 

i interessos, sinó que es crearia un punt de trobada fora de l’aula on es reflexionaria 

sobre el valor del català, es treballarien els prejudicis que n’arraconen la presència 

(com ara la «diglòssia digital»), entre d’altres; a la vegada, també es volia exercitar 

la seva expressió oral en aquesta llengua. 

Vaig desestimar aquesta opció per diversos motius, entre els quals destaco el fet que 

l’activitat hauria de ser optativa (no es treballaria amb tot el grup) i que implicaria que 

el professorat treballés fora del seu horari escolar, una dedicació que no estaria regulada i, 

per tant, hauria de fer hores extra (o fer-ne més). Per aquest motiu, vaig decidir pensar una 

activitat que es pogués dur a terme amb tot el grup-classe, on els alumnes haurien de fer 

una part de recerca d’aquests referents, continguts i productes en llengua catalana a casa, 

i a classe es dedicarien a debatre sobre els usos i la presència d’aquesta llengua en el 

món de l’oci i l’entreteniment (i més enllà). Aquesta praxi, d’una banda, fomentaria 

en l’alumnat la incorporació del català dins els seus hàbits de consum, d’una manera 

al més natural possible, i, de l’altra, es podria oferir un guiatge més directe dels debats.  

Així doncs, en aquest treball es contextualitzarà la situació sociolingüística del català en 

l’àmbit de l’oci i l’entreteniment, es descriurà els usos lingüístics dels adolescents i la seva 

percepció sobre la llengua catalana i es desenvoluparà una proposta didàctica en què 

es posaran sobre la taula els aspectes més socials de la llengua; a més, s’intentarà aplicar 

en un context real (a l’institut on exerceixo, l’IES Maria Aurèlia Capmany). El format 

de l’activitat s’estructura al voltant d’una webquest, creada a partir de l’assignatura 

Complements per a la Formació Disciplinària de la Llengua i Literatura 

Catalana/Castellana. 
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Els objectius d’aquesta proposta d’innovació didàctica són els següents: 1  

• Difondre espais i recursos d’entreteniment en català a l’alumnat a fi que en 

naturalitzin la llengua.  

• Propiciar hàbits de consum favorables a les indústries culturals catalanes. 

• Conscienciar de les implicacions que tenen les tries lingüístiques, tant a les xarxes 

com en la vida real. 

• Desmitificar prejudicis lingüístics que menystenen el valor del català en el món de 

l'oci. 

• Fomentar actituds favorables a la interculturalitat, posant la llengua catalana com a 

element d’unió entre les diferents cultures. 

Com es pot veure, l’objectiu final de l’activitat és que l’alumnat s’habituï a utilitzar el català 

per tal que la considerin una llengua a partir de la qual també es puguin sentir identificats, 

així com se’ls vol fer responsables de la seva preservació fent-ne un ús preferent 

(en la mesura del possible). 

 
1 A partir d’ara, al llarg del treball s’utilitzarà un to impersonal, tret d’algun cas on hauré de fer explícita 

la meva opinió com a autor del treball.  
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2. Marc teòric. El temps de lleure: els adolescents i la llengua 

catalana 

En aquesta part del treball indagarem sobre els usos lingüístics dels adolescents, tant dins 

de l’aula com fora, intentarem esbrinar quins són els seus hàbits a l’hora de buscar 

entreteniment i mirarem altres treballs que tracta la qüestió sociolingüística a l’aula, així 

com establirem les bases que han de regir aquest treball. 

2.1. Dades sobre l’ús del català dels estudiants  

Recentment, el Síndic de Greuges ha publicat un informe (2022) on s’exposen tot de dades 

sobre els usos lingüístics dels estudiants, tant dins com fora de l’àmbit escolar, amb la finalitat 

de respondre al debat popular originat per les darreres sentències judicials, les quals postulen 

que cal aplicar un mínim del 25 % de castellà en el sistema educatiu (2022, pp. 5-6). Per la 

seva exhaustivitat, aquest apartat se centrarà a descriure les dades que proporciona 

de secundària i no es tindrà en compte les dades que ofereix de la situació de l’aranès. 

Els enquestats de l’Informe són de 5è de primària i de 3r d’ESO i hi han participat 974 

centres de primària (el 42,3 % del total) i 547 centres de secundària (el 51,0 % del total) i 

han respost 52.522 alumnes (dels quals 26.103 eren de secundària). Dit això, les primeres 

dades que exposa són que el català és la llengua vehicular del sistema educatiu en 

un 60,6 % (en blau), el castellà en un 32,9 % (en verd) i l’anglès en un 6,4 % (en rosa) 

(Síndic de Greuges, 2022, p. 7); per aquest motiu, des de l’informe es determina que les 

dues llengües oficials, català i castellà, són vehiculars en una proporció força semblant, 

perquè «la presència del català no arriba a doblar la de la llengua castellana». 

Figura 1 Llengua vehicular a les escoles i instituts 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 9 
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Respecte a la llengua d’impartició de la matèria i d’interacció entre professorat i alumnat 

dins l’aula, és d’un 64,4 % en català (en blau), d’un 28,2 % en castellà (en verd) i 

d’un 7,4 % en llengua estrangera (en rosa); d’aquestes darreres dades, si no tenim en 

compte la interacció entre professorat i alumnat dins l’aula, la interacció en català és d’un 

67,3 % del temps (en blau), en castellà d’un 23,1 % (en verd) i en llengua estrangera d’un 

9,6 % (en rosa). Fora de l’aula, la llengua majoritària és el castellà en un 66,8 % al patí (en 

verd) i en un 53,4 % al menjador (en verd).  

Figura 2 Llengua vehicular a l’ESO en diferents entorns dins els centres 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 9 
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Si parlem de les llengües inicials i habituals de l’alumnat, l’informe postula que «en el pas a 

l’adolescència l’ús del català baixa i els adolescents castellanoparlants inicials tendeixen 

menys a la hibridació lingüística que els adolescents catalanoparlants inicials (que són més 

bilingües)» (Síndic de Greuges, 2022, p. 14).  

Figura 3 Comparativa entre llengua inicial i habitual dels alumnes de Primària i Secundària 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 14 

Aquest gràfic mostra aquesta davallada de l’ús del català a secundària: si s’aplega 

els alumnes que tenen el castellà com a llengua inicial (en groc) amb els que tenen català i 

castellà (en gris) sumen el 59,8 %, mentre que els que tenen el català com a llengua inicial 

(en blau) i els que tenen ambdues llengües (en gris) sumen el 45,6 %; si ho apliquem al 

cas de primària, les diferències no disten gaire, amb un 45,4 % d’alumnes que tenen el 

català com a llengua no exclusiva (en blau i en gris) i el 56,4 % que tenen el castellà com a 

llengua no exclusiva (en groc i en gris). Això canvia pel que fa a la llengua d’ús habitual, 

on a secundària el castellà suma amb l’ús exclusiu (en groc) i no exclusiu (en gris) 

un 77 %, mentre que l’ús del català no exclusiu (en blau i en gris) suma un 51,2 % 

(a primària seria 68,1 % de castellà vers 59 % de català). 

D’aquesta darrera dada cal destacar que el 21,2 % usa habitualment el català (en blau), 

molt menys dels que ho fan tant en ambdues llengües (30 %); és més, l’ús del català és 

inferior al nombre d’alumnes que el tenen com a llengua inicial (31,2 %). La gràfica 

següent aprofunditza més sobre aquestes dades, i es relaciona la llengua inicial (conjunt 

de barres) amb els usos que se’n fan de les llengües (barres de colors): 



18 

Figura 4 Comparativa d’usos entre els alumnes d’ESO amb diferents llengües inicials 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 15 

Com es pot observar, els castellanoparlants inicials utilitzen habitualment el castellà 

en un 79,1 %, ambdues llengües en un 19,3 % i només català en un ínfim 1,2 %; en canvi, 

els catalanoparlants inicials utilitzen habitualment el català en un 56,9 %, ambdues llengües 

en un 35,7 % i només castellà en un 7,2 %. 

Aquestes dades mostren com els catalanoparlants inicials són activament més bilingües que 

els castellanoparlants, fet que confirma aquesta «hibridació lingüística» que determina 

l’Informe (Síndic de Greuges, 2022, p. 14). Aquesta dinàmica, a més, arrossega els alumnes 

que tenen altres llengües a fer un ús habitual del castellà (en un 52,2 %) i els que tenen el 

català i el castellà com a llengües inicials, que declaren fer servir ambdues llengües en un 

59 % de les seves interaccions, però més castellà (28,7 %) que català (12 %). 

Finalment, per tenir una visió més holística dels usos lingüístics dels alumnes a secundària, 

presenten quatre gràfics que, a partir de les llengües inicials, tenen en compte els àmbits 

d’ús (familiar, amistats, xarxes socials, audiovisuals, lectura, aula, pati, menjador i lleure) i els 

relacionen amb l’ús que els estudiants fan del català (en blau), del castellà (en verd) o 

d’ambdues llengües (en gris).  
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Figura 5 Usos lingüístics per àmbits segons si la llengua inicial dels alumnes d’ESO és el català o el castellà 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 20 
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Figura 6 Usos lingüístics per àmbits segons si la llengua inicial dels alumnes d’ESO és tant català com castellà o altres llengües 

 

Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 20



 

21 

 

Com s’ha dit, els alumnes es classifiquen en quatre tipus en funció de la seva llengua 

inicial: els que tenen el català com a llengua inicial, els que tenen el castellà, els que tenen 

tant català com castellà i els que tenen altres llengües. Entre aquests, l’ús del català 

és coincidentment majoritari dins l’aula, mentre que el castellà resulta clarament superior 

en l’àmbit audiovisual.  

Una altra dada destacable és que els alumnes que tenen el castellà com a llengua inicial 

no empren tant castellà com català en cap àmbit, a diferència de la resta d’alumnes; 

per tant, es confirma el fet que els alumnes de llengua inicial en castellà són activament 

menys bilingües, encara que els comparem amb els que tenen de llengua inicial el català, 

per als quals les xarxes socials, el patí i les lectures resulten espais en què usen català i 

castellà a parts iguals.  

Respecte als alumnes amb ambdues llengües inicials i els d’altres llengües, no presenten 

gaires diferències en els usos de català i castellà, ni en els àmbits familiars, ni en el dels 

amics, ni el de les xarxes socials, ni de l’audiovisual ni de les lectures; en canvi, 

en les activitats de lleure el castellà és majoritari, en menor o major grau, però la proporció 

és força semblant.   

Les conclusions que es poden treure d’aquestes dades són que, en primer lloc, és prioritari 

donar a conèixer i impulsar l’audiovisual en català a l’alumnat, un dels principals objectius 

de la nostra proposta; en segon lloc, cal fomentar la lectura en català en l’àmbit del lleure, 

també es preveu treballar aquest àmbit dins la proposta; per últim, convé generar espais 

on els alumnes puguin socialitzar en català, tant en l’àmbit digital com la vida real i és molt 

important fer-los entendre que el català també és una llengua per relacionar-se amb les 

amistats, utilitzar-la al pati i les xarxes socials. 

Pel que fa a aquesta última necessitat, la proposta que es fa en aquest treball intentarà fer 

del català l’objecte de debat, reflexió i discussió, amb l’objectiu que els alumnes tinguin 

present la llengua catalana en àmbits més enllà de l’escola o l’institut. Per últim, i abans de 

passar a l’apartat següent, les dades que s’exposen presenten els usos lingüístics en 

funció de la llengua vehicular de l’escola o l’institut; dit això, el centre on s’ha estudiat 

aplicar aquesta proposta és del tercer tipus, com es pot veure al punt tres d’aquest treball. 
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Figura 7 Usos lingüístics per àmbits dels alumnes d’ESO segons la llengua vehicular majoritària dels centres  
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Nota: extret de Síndic de Greuges, 2022, p. 21 

2.2. Presència del català en l’oci i l’entreteniment 

En un debat titulat «El català a les aules: una situació crítica?» (Cassany et al., 2022), Sendra 

afirmava que convé «augmentar l’ús col·loquial del català perquè els alumnes se sentin 

còmodes en contextos informals» i que «l’escola servia de contrapès per contrarestar 

els desnivells d’usos lingüístics provocats, principalment, per raons demolingüístiques, a les 

quals s’han sumat en els darrers anys un descens del contingut audiovisual en català». 

En relació amb això, Granadell, professora de secundària, insistia sobre «la necessitat de 

fomentar l’audiovisual en català per part de les institucions, a fi de portar-lo a l’aula, perquè hi 

ha un desconeixement profund dels referents catalanoparlants»; és més, Pena parlava de 

«la necessitat de crear i promoure aquests referents catalanoparlants per desvincular-la 

d’aquesta idea d’imposició a l’escola», casos que són minoritaris, segons matisava Sendra. 
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Aquestes intervencions s’entrellacen amb les dades presentades a l’apartat anterior, perquè 

com conclou el recent informe per al Pacte Nacional per la Llengua (Pradilla i Marí 2022, p. 92; 

d’ara endavant, PNL) hi ha poc contingut en català per als joves i adolescents; encara més, 

aquest contingut també els passa per desapercebut, ja sigui perquè es troben en llocs (canals, 

webs, etc.) que no freqüenten, ja sigui perquè no se’n fa una promoció adequada, tenint en 

compte que el mercat en català és més petit que el d’altres llengües amb més parlants. 

Pel que fa als mitjans de comunicació convencionals (premsa escrita, ràdio i televisió), 

l’Informe per al PNL (Pradilla i Marí 2022, p. 82) explica que el 2019 l’oferta lingüística en 

català és majoritària en el cas de la premsa escrita (entorn un 62 %), en el cas de la ràdio 

està força equilibrada entre català i castellà (entre el 48 % i el 52 %, respectivament), 

mentre que en el cas de la televisió decau i se situa en un 10 % (quan el 2008 es trobava 

entorn el 32 %); en relació amb això, el consum se situa en aquest any en el 73,1 % 

d’audiència a la ràdio, del 70,4 % als diaris i 18,9 % a la televisió.  

Aquests percentatges, però, es redueixen en el cas del consum dels joves i adolescents 

d’entre 13 i 24 anys: segons Lluent (2022, p. 11), el 2020 l’audiència jove de TV3 era del 

10,5 %, fet que la col·locava en segona posició per sota de Telecinco, amb el 10,7 % (la 

resta de canals distaven entre tres i sis punts dins els percentatges); a més, segons aquest 

informe (Lluent, 2022, pp. 11-12), el percentatge de consum d’audiovisual en català 

augmentava amb l’emissió de sèries com Les de l’hoquei (25,8 %) i programes com El 

Foraster (23,1 %), Polònia, l’APM, Merlí, Sapere Aude, Està passant o Crims que donen 

dades entorn del 15 %. Per tant, si es compara aquests percentatges amb l’oferta que 

hi ha en castellà i altres llengües, es pot concloure que les xifres són molt baixes; alhora, a 

aquest fet s’hi suma la posició de marginalitat que fa anys que viu el cinema en català, que 

el 2020 només va aconseguir un 10,5 % d’espectadors (Pradilla i Marí, 2022, p. 84). 

Si l’oferta en català és minsa dins els mitjans de comunicació convencionals, els joves i 

adolescents no els solen freqüentar, sinó que cada vegada més utilitzen internet per veure 

tota mena de contingut audiovisual, com es pot veure en les taules següents 

Taula 1 Mitjans de comunicació preferits per franges d'edat. Percentatges 

 

Nota: extret de Massaguer, Flors-Mas i Vila, 2021, p. 8 



25 

Taula 2 Mitjans de comunicació preferits per franges d'edat. Percentatges  

 

Nota: extret de Massaguer, Flors-Mas i Vila, 2021, p. 8 

Aquesta tendència es deu al fet que, com afirma l’Informe per al PNL (2022, p. 16), els 

hàbits de consum d’aquest tipus públic són sota demanda, és a dir, els consumidors trien 

en tot moment el contingut que els és d’interès. Aleshores, si s’observa el cas de les 

plataformes d’audiovisuals sota demanada, l’Informe per al PNL (Pradilla i Marí 2022, p. 85) 

detalla que n’han augmentat les subscripcions arran la pandèmia; ara bé, aquest augment 

no s’ha correspost amb una millora de l’oferta audiovisual en català, la qual està per sota 

del 2 % en totes les plataformes (tret de Filmin, plataforma en creixement, que n’ofereix un 

18,9 % a més de ser l’única que té disponible la interfície en català), tant pel que fa a 

doblatge, com pel que fa a la subtitulació o versió original. Tot i que molts dels títols que 

ofereixen aquestes plataformes tenen la seva versió en català, l’Informe per al PNL 

(Pradilla i Marí 2022, p. 86) explica que no els ofereixen dins el seu catàleg per una 

«multiplicitat de causes», que van des de la «poca implicació de distribuïdores i de 

plataformes» fins a un «marge legislatiu limitat»;2 en canvi, sí que s’hi troben altres 

llengües no oficials a l’estat espanyol, com són el portuguès o l’italià, perquè aquestes 

tenen un estat que els dona suport.  

Aquests hàbits de consum dels joves estan relacionats amb l’ús intensiu que fan de les xarxes 

socials, a la vegada que són generadors de contingut (YouTubers, instagramers, etc.). Sobta el 

fet que, com es diu a l’Informe pel PNL (Pradilla i Marí 2022, p. 87), el català té una presència 

notable als webs —9 de cada 10 webs estan disponibles en català del 2013 al 2019—, mentre 

que a les xarxes socials és minoritària —3 de cada 10 s’oferien en català el 2019—, fet pel 

qual l’estudi resumeix la problemàtica del català en aquest àmbit en tres punts: 

1. L’oferta en català és minoritària. 

2. La digitalització i la globalització reforcen les llengües amb més parlants, com són 

el castellà i l’anglès, i releguen l’ús llengües amb menys parlants, com el català. 

 
2 L’Informe per al PNL pren de referència l’article d’Àlex Gutiérrez i Judit Huguet, titulat «El català a les 

plataformes, què el frena?», publicat al diari Ara (2020, juny 6). https://www.ara.cat/media/catala-

plataformes-streaming-netflix-amazon-filmin-disney-hboseries_1_1132107.html  

https://www.ara.cat/media/catala-plataformes-streaming-netflix-amazon-filmin-disney-hboseries_1_1132107.html
https://www.ara.cat/media/catala-plataformes-streaming-netflix-amazon-filmin-disney-hboseries_1_1132107.html
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3. L’oferta en català està minoritzada i per a alguns usuaris té connotacions 

negatives, per aquest mateix fet, que la fan poc atractiva perquè només abasta un 

tipus de públic molt concret. 

Per aprofundir en aquesta qüestió l’Informe pel PNL (Pradilla i Marí 2022, p. 88) fa 

referència a l’estudi de Massaguer, Flors-Mas i Vila (2021) sobre l’ús del català entre els 

joves catalans a YouTube i Instagram; dins d’aquest estudi, Melero Nogués esmenta 

l’existència d’una diglòssia digital (Massaguer, Flors-Mas i Vila, 2021, pp. 40-42), un 

fenomen que es produeix per la combinació de les dinàmiques següents:  

• La identificació lingüística pròpia i les motivacions més o menys favorables per a 

l’ús de determinades llengües. 

• L’autoavaluació de la competència en diferents varietats dels seus repertoris 

comunicatius. 

• Les dinàmiques econòmiques que premien els creadors amb més visites, cosa que 

fa que aquests facin el seu contingut la llengua gran que més dominen. 

En l’àmbit català això es tradueix en el fet que molts creadors catalans fan el seu contingut 

en castellà per l’existència d’aquest fenomen. Parafrasejant Massaguer, Flors-Mas i Vila 

(2021, p. 42) es fa un «ús irreflexiu en l’àmbit digital i de les xarxes d’una llengua dominant 

pel fet de ser la tria generalment considerada no marcada, és a dir, “normal” i 

inqüestionable, de tal manera que altres llengües amb menys parlants poden quedar 

relegades als circuits estrictament domèstics o a la militància lingüística, si no percebre’s 

directament com una elecció inconcebible, és a dir, com una “no-opció”». Per aquest 

motiu, la diglòssia digital és un fenomen ocasionat per les idees que es tenen sobre 

les llengües hegemòniques i els prejudicis que se’n deriven per a les altres, el qual 

s’intenta desmuntar amb casos d’èxit en llengües minoritàries o minoritzades.  

Pel que fa a la resta d’indústries culturals, a l’Informe pel PNL (Pradilla i Marí 2022, p. 89) 

especifica que el sector editorial és molt potent a Catalunya, però a Catalunya mateix hi 

ven només el 21 % de la producció (el 2021 aquesta xifra ha augmentat fins al 28,9 %). 

Dins les vendes en català, el 85 % corresponen a literatura, infantil, juvenil i textos no 

universitaris, i la quantitat de lectors de 14 anys o més que llegeixen en català se situa el 

2020 en el 27,2 %, una xifra millorable però més o menys estable des del 2007. 

Pel que fa a l’àmbit de la música, l’Informe pel PNL (Pradilla i Marí 2022, pp. 90-91) posa 

el focus en les conseqüències negatives de la COVID-19, perquè aquest sector se 

sostenia fonamentalment per les actuacions en directe, espectables i concerts. No obstant 

això, el 2020 «la proporció de persones que declaren el català com a llengua de l’últim 
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concert al qual han assistit puja (44,7 %) i és la més alta del període 2015-2020, que obté 

la xifra més baixa el 2017 amb un 38,7 %.», mentre que la proporció de persones que 

diuen que l’últim concert va ser en castellà és majoritària, del 52,8 % (en altres llengües és 

del 44,0 %, set dècimes per sota dels concerts de música en català). 

Finalment, l’àmbit dels videojocs el català ocupa, segons l’Informe pel PNL (Pradilla i Marí 

2022, pp. 89-90), la quarta i última posició pel que fa al consum declarat, fins i tot per sota 

de l’opció «cap llengua», és a dir, el 2019 és del 5,5 % i el 10,5 % respectivament (el 

castellà ocupava la primera posició, el 63,7 % i les altres llengües el 30,7 %). Per fer-se a 

la idea de l’escassa presència del català en aquest àmbit, a la base de dades 

de  la Secretaria de Política Lingüística hi consten només 100 videojocs amb versió 

en català (dades de principis de febrer de 2022). Malauradament, l’Informe no fa esment 

de la situació dels jocs de taula en català ni s’han trobat dades al respecte. 

2.3. Estat de la qüestió. Un TFM i diverses propostes 

Les dades que s’acaben d’exposar fan palesa la necessitat urgent de fer reflexionar l’alumnat 

d’ESO sobre la situació del català, així com de canviar hàbits, idees i actituds envers aquesta 

llengua. Com a conseqüència d’aquesta necessitat, ha sorgit algun treball que posa a debat 

la situació sociolingüística del català a les aules de secundària i batxillerat; també 

en els estudis que s’han citat anteriorment s’hi fan propostes per fer reflexionar els alumnes, 

a fi de capgirar les dinàmiques que abandonen l’ús de la llengua catalana. 

El lingüista David Valls va presentar el seu TFM (2017) on es treballaven aspectes 

sociolingüístics a partir d’un documental del qual en va ser el director i on tractava 

la problemàtica de viure plenament en català a Catalunya. A partir de la seva visualització, 

va dissenyar una unitat didàctica en què els alumnes reflexionaven sobre diversos aspectes 

de la llengua catalana i de la situació sociolingüística que l’envolta. Els alumnes, que eren de 

4t d’ESO o de batxillerat, tenien una fitxa que havien de lliurar al final de la unitat, 

per comprovar si havien entès les dades principals que sortien al documental i fer-los 

reflexionar sobre aspectes relacionats; també se’ls proposava tasques per fer fora de l’aula 

(com ara anar a un supermercat i fer una llista de 10 productes que incloïen el català, 

el castellà i altres llengües, per tal de reflexionar sobre el resultat obtingut). 

Aquesta proposta comprovava si l’alumnat era conscient de la situació del català 

i dels drets dels catalanoparlants, si era crític amb aquesta situació i si volia millorar-la 

participant-hi; de retruc, s’avaluava l’expressió escrita de l’alumnat per mitjà del dossier 

que havien de lliurar, el qual recollia totes les activitats, tasques fora de l’aula i la redacció 

final. Dit això, tot i que la proposta sembla ajustar-se al nivell de l’alumnat de 4t d’ESO 
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o batxillerat, no es té constància que s’hagi aplicat, ja que en el TFM no se li exposen 

resultats (probablement l’autor no va tenir temps de portar-la a l’aula).  

A aquesta dinàmica per a treballar aspectes sociolingüístics amb adolescents3 s’hi poden 

afegir la proposta d’actuació del treball de Massaguer, Flors-Mas i Vila (2021, pp. 93-94), 

la qual és un guió de discussió per saber quins continguts els interessen als adolescents i 

els seus hàbits lingüístics a les xarxes, quina llengua o llengües fan servir els 

influenciadors que segueixen, etc.  

Aquest guió s’estructura en tres blocs: el d’«Influencers a YouTube i Instagram», en el qual 

s’identifica els continguts que els agrada i les plataformes que empren més; el de 

«Llengües», en què es reflexiona a propòsit dels continguts en català; i el de «Propostes», 

on se’ls demana idees o formes de millorar el contingut en català i com es podrien 

promocionar. Cal dir que aquesta activitat, com precisen els autors, ha de ser una 

conversa informal, on no hi ha respostes bones ni dolentes i que havia de ser anònima 

en cas de fer-se gravada.  

Vistos aquests dos exemples de treballs a l’aula, la proposta didàctica d’aquest TFM 

es troba a mig camí d’ambdós: és a dir, si el temari dedicat a aspectes sociolingüístics 

es treballa durant el 2n cicle de l’ESO, la unitat didàctica que aquí es presenta no només 

estimula els alumnes a fer raonaments lògics en el si d’una activitat més aviat informal, 

sinó que a més a més intenta configurar nous hàbits de consum que incorporin la llengua 

catalana en el seu temps de lleure o preservar-los, això sense detriment d’altres llengües.  

D’aquesta manera, la unitat didàctica que es proposa en aquest treball pretén preparar 

els alumnes de 1r cicle de l’ESO per encarar de la millor manera possible 

uns coneixements superiors i, el que és més important, busca consolidar unes pràctiques 

que van més enllà de l’àmbit acadèmic, amb l’objectiu que se sentin també identificats amb 

el català, parlants actius d’aquesta llengua i implicats per fomentar-ne i promocionar-ne l’ús 

dins una societat diversa i plurilingüe.  

 
3 A la xarxa hi ha altres propostes que treballen la sociolingüística en els centres, com la de Natalia A. 

Hendriks, que en el seu TFM es planteja de treballar conceptes bàsics d’aquesta disciplina i d’altres que 

s’hi associen (com ara la dialectologia o la història de la llengua) dins el context de les illes Balears; 

al mateix temps, la unitat didàctica que proposa intenta fomentar el plurilingüisme i, alhora, el valor de la 

llengua pròpia del territori, el català, així com les seves formes dialectals.  

Aquest treball està disponible a internet i es pot visualitzar clicant en l’enllaç següent: 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/147205/tfm_2016-17_MFPR_nhs765_1313.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/147205/tfm_2016-17_MFPR_nhs765_1313.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. Context i anàlisi de necessitats. IES Maria Aurèlia Capmany 

Després de veure el context general del català en l’àmbit de l’oci i l’entreteniment, així com 

d’haver vist els usos lingüístics dels joves i adolescents, aquest apartat se centra 

en l’estudi del lloc d’aplicació de l’activitat d’innovació pedagògica, així com en el perfil 

dels estudiants que l’hauran de dur a terme. Pel que fa al tipus d’alumnes, com s’apuntava 

a l’apartat anterior, s’ha pensat de treballar la proposta amb alumnes de 1r cicle perquè es 

troben en un estat inicial de construcció de la seva identitat, cosa que els fa tenir 

una mentalitat més oberta i dinàmica, i perquè encara no són prou capaços per assumir 

certs raonaments; per tot, és un bon moment per fixar nous hàbits, actituds i idees. 

Abans, però, convé recordar que el model d’escola catalana és el de “conjunció” 

(Vila, 1998), és a dir, no separa l’alumnat per raó de llengua i la llengua vehicular 

de l’ensenyament és el català, així com és la llengua d’ús preferent en l’administració. 

La seva posició de minorització (estructural i social) i el seu impuls des de l’administració 

catalana, la qual compta amb el suport d’una majoria social molt àmplia, demana d’aquesta 

promoció a partir de la qual l’alumnat pugui ser igual de competent en les dues llengües 

oficials a Catalunya, tal com demostra Pena (2020) en el seu treball, on en justifica 

l’aplicació davant dels seus detractors com un mètode d’integració i de cohesió social real.  

Per últim, si popularment es coneix com a model d’immersió lingüística és perquè en molts 

indrets el català resulta una segona llengua per a molts dels estudiants i, per tant, s’ha 

hagut de dotar els centres d’eines i metodologies pròpies de l’ensenyament de llengües 

estrangeres (l’«aula d’acollida» en seria l’exemple més destacable o el suport lingüístic, 

que es basa en l’aprenentatge d’una llengua a partir de tasques d’una matèria 

no lingüística). 

3.1. Tipologia de centre i entorn sociolingüístic  

El centre en què es durà a terme la proposta didàctica és el Maria Aurèlia Capmany 

(MAC), un centre d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat (BTX) situat al barri 

de Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat). Fa 25 anys que està en actiu i, com que és 

un centre públic en què la majoria d’alumnes que rep provenen de famílies amb dificultats 

socials i econòmiques, està qualificat de «màxima complexitat».  

En la taula següent es pot observar com la mitjana dels habitants de Cornellà de Llobregat 

estan per sota de la mitjana de Catalunya (=100) pel que fa al seu nivell socioeconòmic; 

tanmateix, aquest va pujar 1,5 punts del 2015 al 2018 i, per tant, sembla que està en 

creixement. 
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Taula 3 Índex socioeconòmic territorial a Cornellà de Llobregat 

Índex socioeconòmic territorial (IST). Índex Catalunya=100 

Cornellà de Llobregat 

 Índex socioeconòmic territorial 

2018 (p) 95,9 

2017 (p) 95,2 

2016 (p) 94,7 

2015 (p) 94,4 

Nota: elaboració pròpia, a partir de les dades extretes de l’Idescat, 2018 

Pel que fa a les dades demogràfiques, les més recents de què disposa l’Ajuntament de 

Cornellà són del 20204, i mostren que el barri on es troba el MAC és el més poblat del 

municipi (26.070 habitants) i el que més població estrangera acull (7.498 habitants).  

Figura 8 Població de Cornellà per barris i nacionalitat 

 

Nota: elaboració pròpia a partir de les dades de Població de Cornellà 2020 (vegeu la 4a nota a peu de pàgina) 

Figura 9 Població de Sant Ildefons segons la nacionalitat 

 

Nota: elaboració pròpia, a partir de les dades de Població de Cornellà 2020  

 
4 Document Població de Cornellà 2020. http://arxiu.aj-
cornella.org/GovernObert/Varis/PoblacioCornella_2020.pdf 

http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Varis/PoblacioCornella_2020.pdf
http://arxiu.aj-cornella.org/GovernObert/Varis/PoblacioCornella_2020.pdf
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Si observem les dades, la població estrangera és minoritària, però cal tenir en compte que 

el barri es va construir als anys seixanta per acollir les persones migrades d’altres indrets 

de l’Estat espanyol; per tant, els coneixements de català són susceptibles de ser 

més baixos que els de la resta de barris del municipi, que són en si força superficials 

(s’entén i se sap llegir), com podem veure en la gràfica següent. 

Figura 10 Coneixements de català a Cornellà de Llobregat 

 

Nota: elaboració pròpia, a partir de les dades extretes de l’Idescat, 2011 

El Pla Lingüístic de Centre (PLC) del MAC descriu aquesta realitat i apunta que 

el coneixement i l’ús de la llengua catalana és ínfim. El paper de llengua comuna, doncs, 

l’adopta el castellà, a causa d’una gran presència de persones migrades de Sud-Amèrica 

i de la resta de comunitats autònomes de parla castellana. Aleshores, com que el castellà 

és la llengua més comuna entre els residents, és aquesta llengua la que aprenen i empren 

la resta d’immigrants d’altres orígens (xinesos, marroquins, etc.) per relacionar-se, un fet 

que es veu reforçat pel seu caràcter de llengua oficial de l’Estat;5 per aquest motiu, 

el català els resulta una llengua innecessària i prescindible en el seu dia a dia i no 

l’aprenen si no tenen l’interès d’arrelar-se en el territori. 

Com a punt positiu, aquesta diversitat d’orígens aporta al MAC un entorn multilingüe 

molt ric. Trobem alumnes amb coneixements de xinès mandarí, bereber, panjabi, etc. que 

en les seves relacions interpersonals fan ús d’aquestes llengües, i des del centre s’intenta 

promoure aquesta diversitat fent-la visible en dies com el Dia Internacional de la Llengua 

Materna. 

 
5 No obstant això, al PLC s’apunta també que els alumnes castellanoparlants o que han adquirit el castellà 

presenten dificultats a l’hora de llegir i escriure en aquesta llengua. 
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3.2. Característiques de l’alumnat de 1r cicle 

Com s’ha dit, aquesta proposta d’innovació didàctica està pensada principalment per a 

alumnes de 1r cicle, un bon moment per introduir canvis positius en els seus hàbits, 

actituds i idees sobre la llengua catalana. Per conèixer millor el perfil dels alumnes 

de 1r cicle de l’ESO del MAC, s’ha elaborat el qüestionari següent: 

Taula 4 Descripció de l’estructura i de les preguntes del qüestionari 

Dimensió Subdimensió Descripció Tipus Preguntes 

Identificació 

Aspectes 
generals 

 

Opció múltiple Sexe (home, dona, altres) 

Opció múltiple Edat (12, 13, 14 i 15 anys) 

Dicotòmica Curs (1r d’ESO o 2n d’ESO) 

Aspectes 
lingüístics 

Saber quines són 
les llengües inicials 
i d’identificació 

Opció múltiple 
Quines llengües parles amb 
la família? 

Opció múltiple 
Quina diries que és la teva 
llengua? 

Usos 

Llengua d’ús 
presencial 

Saber la llengua 
d’interrelació 
habitual i física  

Opció múltiple 
Quina llengua utilitzes 
normalment amb amics, 
coneguts, etc.? 

Llengua d’ús a 
les xarxes 

Saber les llengües 
d’ús a les xarxes 
socials 

Opció múltiple 

Quina llengua utilitzes 
normalment per parlar o fer 
comentaris a les xarxes 
socials?  

Llengua en 
l’audiovisual 

Saber les llengües 
de consum 
audiovisual  

Escalada 
Mires vídeos, pelis, sèries, 
etc. en català? 

Opció múltiple 
Mires vídeos, pelis, sèries, 
etc. en altres llengües? 
Quines? 

Llengua en la 
música 

Saber les llengües 
de consum musical 

Escalada Escoltes música en català? 

Opció múltiple 
Escoltes música en altres 
llengües? Quines? 

Llengua en els 
jocs 

Saber les llengües 
de consum en els 
jocs 

Escalada Jugues en català? 

Opció múltiple 
Jugues en altres llengües? 
Quines? 

Llengua en les 
lectures 

Saber les llengües 
de consum en les 
lectures 

Escalada Llegeixes en català? 

Opció múltiple 
Llegeixes en altres llengües? 
Quines? 

Ideologies 
Idees sobre 
les llengües 

Saber si es té 
prejudicis sobre 
el català 

Dicotòmica 
En català es poden fer coses 
que et puguin agradar? 

Escalada 
Hi estàs d’acord? “El català 
és una llengua molt 
‘artificial’.” 

Opinió sobre el 
valor de les 
llengües 

Escalada 

Hi estàs d'acord? "És millor 
una llengua que té més 
parlants que una que en té 
pocs." 
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L’enquesta l’han respost 147 alumnes, dels quals 76 (51,7%) són nois i 66 (44,9%) són 

noies; els restants, uns 5, s’han declarat «altres» (3,4%).  

Figura 11 Identificació dels alumnes per raó de sexe 

 

Pel que fa a les edats, a l’enquesta hi ha majoritàriament alumnes de 13 anys 

(67, el 45,6 %), seguits dels de 14 (30, el 20,4 %), 12 (47, el 32 %) i 15 (3, el 2 %), 

els quals estan repartits entre 1r d’ESO (67, el 45,6 %) i 2n d’ESO (80, el 54,4 %). 

Figura 12 Identificació dels alumnes per edat i curs 

 

Pel que fa a les llengües primeres, el castellà o espanyol és la llengua majoritàriament 

compartida entre els alumnes (126, el 85,7 %), seguides del català (36, el 24,5 %), l’àrab 

(35, el 23,8 %) i l’amazic o bereber (20, el 13,6 %). En les respostes hi apareixen també  

altres llengües, com l’anglès (18, el 12,2 %) o el panjabi (8, el 5,4 %). 

En relació amb la pregunta anterior, es pregunta per les llengües amb què s’identifiquen 

els alumnes; en aquest cas, la més compartida torna a ser el castellà/espanyol (131, el 

89,1 %), seguida de lluny pel català (69, el 46,9 %), l’àrab i l’anglès (32, el 21,8 %, 

respectivament) i l’amazic/bereber (24, el 16,3 %). Com a curiositat, entre les llengües 

menys presents, hi ha 2 alumnes que afirmen tenir el rus com a llengua primera 

i 3 com a llengua d’identificació; passa el mateix amb l’italià (de 3 a 4 alumnes).  

Vistes aquestes primeres dades, el català seria la segona llengua més present, però xoca 

veure que en els usos lingüístics el català és de les menys utilitzades de totes, 
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tant en les interaccions en la vida real (1, el 0,7 %) com en l’àmbit de les xarxes socials 

(3, el 2 %); en canvi, el castellà, amb un 94,6 % les interaccions reals (139) i un 92,5 % 

les digitals (136), domina les «altres llengües»  4,8 % (7) i 5,4 % (8) respectivament.  

Aquestes dades en relació amb l’ús del català es traslladen al consum audiovisual, de 

música, dels jocs i les lectures en català, en què la majoria afirma que «mai» mira, escolta, 

juga o llegeix en català. A continuació es mostren les gràfiques sobre l’exposició del català 

entre els alumnes, així com es comenta el consum en altres llengües. 

Figura 13 Consum dels alumnes d'audiovisual en català 

 

El consum en català és molt pobre en aquest sector, però no tan ínfim, com veurem. 

Les altres llengües més presents en aquest sector són el castellà en un 82,3 % (121), 

l’anglès en un 51,7 % (76) i el francès en un 7,5 % (11); a més, 7 persones declaren veure 

contingut audiovisual en japonès i 4 en coreà, segurament per l’anime i 

les sèries/pel·lícules sud-coreanes, que darrerament semblen estar de moda entre 

el públic jove. 

Figura 14 Consum dels alumnes de música en català 

 

 

De vegades Mai Sovint Normalment Sempre 

Sempre Mai Sovint Normalment De vegades 
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En el sector musical la presència del català decau estrepitosament. La representativitat 

en aquest àmbit se la disputen l’anglès en un 75,1 % (110) i el castellà en un 73,5 % (108), 

seguit del francès (37, el 25,2 %). També hi ha entre 6 i 7 alumnes que declaren escoltar 

música en japonès, coreà i italià (respectivament), en els dos primers segurament per la 

popularitat del j-pop i el k-pop. 

Figura 15 Consum dels alumnes de jocs en català 

 

De la mateixa manera que en l’àmbit de la música en català, el sector del joc en català té 

una presència ínfima (de fet, és menor que en el cas de la música). En els jocs la llengua 

que predomina per sobre de totes les altres és el castellà en un 89,1 % (131), 

seguit de l’anglès en un 42,2 % (62) i del francès en un 2% (3). 

Figura 16 Consum dels alumnes de lectures en català 

 

Finalment, en l’àmbit de les lectures, el català obté millors xifres, però probablement la raó 

es degui al fet que els alumnes han respost tenint en compte les lectures que es fan des 

de l’institut, no les que fan ells pel seu compte. Les altres llengües que tenen presència en 

aquest àmbit són el castellà, en un 89,8% (132), l’anglès en un 51 % (75) i el francès 

en un 5,4% (8).  

De vegades Mai Sovint Normalment Sempre 

De vegades Mai Sovint Normalment Sempre 
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Com es desprèn dels gràfics anteriors, el català resulta una llengua pràcticament invisible 

en l’àmbit de l’oci i l’entreteniment dels alumnes del MAC; per aquest motiu, la proposta 

didàctica que es presenta en aquest treball té com a objectiu augmentar la presència 

i els usos del català en aquests àmbits, sempre que els alumnes mostrin una bona 

predisposició a fer canvis.  

Per comprovar aquesta predisposició i les idees que tenen sobre les llengües, s’ha fet 

les preguntes següents: 

Figura 17 Idees i prejudicis sobre el català (1) 

 

És positiu veure que en una àmplia majoria els alumnes creuen que es pot fer contingut, 

música, jocs i lectures que els pugui agradar en català (77, el 52,4 %), com també ho és 

el fet que hi hagi molts més escèptics (62, el 42,2 %) que no pas alumnes que afirmen 

directament no creure-ho (8, el 5,4 %). 

Figura 18 Idees o prejudicis sobre el català (2) 

 

Tot seguit, se’ls feia aquesta pregunta per complementar l’anterior, on se’ls feia dir si 

estaven «gens d’acord», «una mica d’acord», «bastant d’acord», «molt d’acord», 

«totalment d’acord» amb l’afirmació següent: «el català és una llengua molt “artificial”». 

La pregunta pretenia deduir si el català els sembla una llengua natural i espontània; el resultat 

és que no els ho sembla gaire, perquè el 42,9 % (63) està «bastant d’acord» amb l’afirmació; 

Gens Una mica Bastant Molt Totalment 
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no obstant això, la tendència és a la baixa, ja que hi ha més persones que no estan 

«gens d’acord» o «una mica d’acord», en el 15,6 % (23) i el 23,1 % (34) respectivament, 

que no pas alumnes que hi estan «molt d’acord» o «totalment d’acord», que representen 

el 9,5 % (14) i el 8,8 % (13). En aquest sentit, es preveu que si hi ha un augment dels usos 

del català la resposta a aquesta tendeixi cap a l’opció 1 o 2.  

Figura 19 Idees sobre les llengües 

 

De la mateixa manera que en la pregunta anterior, els alumnes han triat en quin grau estan d’acord 

amb l’afirmació següent: «És millor una llengua que té més parlants que una que en té pocs». En 

aquest cas, s’ha volgut comprovar si tenen prejudicis en relació amb les llengües en funció del seu 

nombre de parlants. En aquesta qüestió hi ha una opinió força polaritzada al respecte: un 31,3 % 

(48) hi està «bastant d’acord» (3), un 21,8 % (32) i un 17 % (25) no hi està «gens d’acord» (1) o hi 

està «una mica d’acord» (2) respectivament, i un 16,3 % (24) i un 13,8 % (20) hi està «molt 

d’acord» (4) i «totalment d’acord» (5) respectivament. Com en la pregunta anterior, probablement 

una millora en la presència del català reverteixi aquesta opinió i se situï entre les opcions 1 i 2. 

Per cloure aquest apartat de dades, una primera conclusió és que els alumnes de 1r cicle 

del MAC declaren que el català és la segona llengua inicial més present, però tan sols en un 

24,5 %. No obstant això, el 46,9 % dels alumnes consideren el català com una de les seves 

llengües, un fet que no es correspon amb l’ús que en fan ni amb la seva presència en els 

àmbits audiovisuals, musicals, dels jocs i les lectures; per tant, en certa manera es corrobora el 

que s’observava en el gràfic 4, que reflecteix que quan el castellà és la llengua inicial l’ús 

del català és ínfim, qui té altres llengües l’ús del castellà és majoritari, i qui té el català com a 

llengua inicial no l’usa exclusivament. 

Malgrat tot, els alumnes mostren unes idees força favorables per aquesta llengua i sembla 

que valoren positivament la diversitat lingüística. També s’observa que la diversitat d’orígens 

de l’aula concorda amb la del barri i que el castellà és la llengua majoritàriament compartida 

entre els alumnes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit social i digital, tal com s’havia vist a 

l’apartat 3.1 d’aquest treball. 

Gens Una mica Bastant Molt Totalment 
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4. Proposta d’intervenció «El català més enllà de l’aula» 

Després d’haver observat el context general de l’ús del català, així com l’àmbit i els 

alumnes on aplicarem la proposta, en aquest apartat es presentarà la proposta didàctica, 

els qüestionaris, l’avaluació i els resultats obtinguts. 

Convé explicar que, de cara als alumnes, el format d’aquesta proposta didàctica és 

el d’una webquest,6 és a dir, s’ha creat una pàgina web on es planteja la tasca, es recullen 

els materials i els recursos i es mostra la guia didàctica. S’ha triat aquesta metodologia de 

treball perquè, a partir de les TIC, combina l’aprenentatge cooperatiu amb l’ensenyament 

per projectes (alhora que estimula l’autoaprenentatge de l’alumnat). 

Tot plegat ha de servir perquè els alumnes tinguin un diàleg enriquidor sobre la llengua 

catalana, s’animin a buscar referents, contingut o productes en català que els puguin 

agradar, amb els quals s’hi sentin també identificats i que puguin compartir-los (o, en altres 

paraules, socialitzar); a partir d’aquesta praxi, s’espera un canvi sobre les idees que tenen 

d’aquesta llengua a fi de trencar prejudicis i augmentar-ne l’ús social. 

4.1. Planificació de l’activitat 

A les pàgines següents es presenta en forma de quadre la proposta d’innovació didàctica 

on es descriu detalladament les competències que s’hi treballen, la seva seqüenciació, 

l’avaluació i els recursos que es necessitaran.  

 
6 L’enllaç de la webquest és el següent: 

https://sites.google.com/institutcapmany.cat/elcatalamesenlladelaula/p%C3%A0gina-dinici  

https://sites.google.com/institutcapmany.cat/elcatalamesenlladelaula/p%C3%A0gina-dinici
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“El català més enllà de l’aula” 

El món de l’oci i l’entreteniment en català 

Justificació: 

Aquesta unitat didàctica pretén fer front al desconeixement del món de les indústries culturals i les xarxes en català, així com fer reflexionar l'alumnat sobre la poca 

presència del català i també sobre els seus usos i ideologies lingüístics. 

Curs Trimestre Dimensió Competència bàsica 
Criteris d’avaluació curriculars 

del curs 
Continguts Clau 

1r cicle 

de 

l’ESO 

3r 

trimestre 

Comprensió 

Lectora (CL) 

C1 Obtenir informació, interpretar i valorar el 

contingut de textos escrits de la vida quotidiana, 

dels mitjans de comunicació i acadèmics per 

comprendre’ls. 

C3 Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la 

informació per adquirir coneixement. 

C1 Obtenir informació, interpretar i 

valorar el contingut de textos escrits 

de la vida quotidiana i dels mitjans de 

comunicació en català. 

C3 Desenvolupar estratègies de cerca 

de contingut, productes i referents en 

català.  

CC3 Estratègies de cerca, ús 

de cercadors i tractament de 

la informació per a la 

construcció de coneixement. 

CC4 Estratègies per a la 

producció de textos escrits i 

multimèdia: l’escriptura i la 

creació audiovisual com a 

procés. 

CC5 Adequació, coherència, 

cohesió, correcció i 

presentació. Normes 

Temporització 

7 sessions 

1 × setmana = 1 mes 

i 3 setmanes 

Expressió 

Escrita (EE) 

C4 Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 

C4 Planificar la presentació d’acord 

amb l’exposició oral que han de fer 

(receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 
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C5 Escriure textos de tipologia diversa i en diferents 

formats i suports amb adequació, coherència, 

cohesió i correcció lingüística. 

C5 Respondre qüestionaris i elaborar 

una presentació de manera adequada, 

coherent i amb cohesió i correcció 

lingüística.  

ortogràfiques 

CC6 Processos de 

comprensió oral: 

reconeixement, selecció, 

interpretació, anticipació, 

inferència i retenció. 

CC7 Elements prosòdics i no 

verbals. 

CC8 Textos orals formals i 

no formals, planificats i no 

planificats. 

CC17 Varietats lingüístiques 

socials i geogràfiques. 

Comunicació 

Oral (CO) 

C7 Obtenir informació, interpretar i valorar textos 

orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 

prosòdics i no verbals. 

C9 Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb 

la situació comunicativa per iniciar, mantenir i 

acabar el discurs. 

C7 Obtenir informació, interpretar i 

valorar el contingut de textos orals de 

la vida quotidiana i dels mitjans de 

comunicació en català, incloent-hi els 

elements prosòdics i no verbals. 

C9 Emprar estratègies d’interacció 

oral en els debats per fer les activitats 

i en l’exposició oral que han de fer.  
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Actitudinal i 

Plurilingüe 

(AP) 

A1 Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per 

accedir a la informació i al coneixement, i per al 

gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà 

per estructurar el pensament i comunicar-se amb 

els altres. 

A2 Implicar-se activament i reflexiva en interaccions 

orals amb una actitud dialogant i d’escolta. 

A3 Manifestar una actitud de respecte i valoració 

positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim 

i d’arreu. 

A1 Adquirir un hàbit de lectura també 

en català com un mitjà per accedir a la 

informació i al coneixement, i per al 

gaudi personal; i valorar l’escriptura en 

català com un mitjà per estructurar el 

pensament i comunicar-se amb 

els altres.  

A2 Implicar-se activament i reflexiva 

en les interaccions orals en català 

amb una actitud dialogant i d’escolta. 

A3 Manifestar una actitud de respecte 

i valoració positiva de la llengua 

catalana i de la diversitat lingüística, 

més enllà de les llengües franques.  

CC18 Llengües d’Espanya, 

d’Europa i del món. 

CC20 Fonètica i fonologia. 

CC21 Lèxic i semàntica. 

CC23 Morfologia i sintaxi. 

CC24 Llenguatge 

audiovisual. 

Competència transversal (Àmbit digital) Competència transversal (Àmbit personal i social) 

Dimensió digital 

C2 Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades 

numèriques per a la producció de documents digitals. 

C4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital 

adequada per al treball a realitzar, tot considerant 

diverses fonts i mitjans digitals.  

C3 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes 

de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

C4 Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable. 
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C7 Participar en entorns de comunicació 

interpersonal i publicacions virtuals per compartir 

informació.  

Continguts clau digital 

CC9 Eines d’edició de documents de text, presentacions 

multimèdia i processament de dades numèriques. 

CC10 Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

CC11 Funcionalitats dels navegadors. 

CC12 Cercadors: tipus de cerca i planificació.. 

CC13 Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

CC14 Selecció, catalogació, emmagatzematge i 

compartició de la informació. 

CC15 Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 

comunicacions i publicacions, i en la utilització de la 

informació. 

CC16 Tractament de la informació. 

CC17 Construcció de coneixement: tècniques i 

instruments. 

CC20 Sistemes de comunicació. 

CC22 Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

CC24 Aprenentatge permanent: entorns virtuals 

d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no 

formal a la xarxa… 
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Objectius d’aprenentatge Criteris d’avaluació específics Indicadors d’ avaluació Continguts específics 

• Difondre espais i recursos 

d’entreteniment en català a 

l’alumnat a fi que en naturalitzin 

la llengua.  

• Propiciar hàbits de consum 

favorables a les indústries 

culturals catalanes. 

• Conscienciar de les implicacions 

que tenen les tries lingüístiques, 

tant a les xarxes com en la vida 

real. 

• Desmitificar prejudicis lingüístics 

que menystenen el valor del 

català en el món de l'oci. 

• Fomentar actituds favorables a la 

interculturalitat, posant la llengua 

catalana com a element d’unió 

entre les diferents cultures. 

1. Avaluació de les idees al voltant de la llengua 

catalana a partir dels ítems següents:  

‒ Conscienciació de la seva 

presència i reflexió al respecte 

‒ Actitud davant d’aquesta llengua 

‒ Idees i prejudicis sobre aquesta 

llengua 

‒ Reflexió sobre les seves tries 

lingüístiques 

‒ Motivació per millorar la seva 

 

2. Avaluació de l’exposició oral de la seva 

presentació de recomanacions, a partir dels 

ítems següents:  

‒ Presentació 

‒ Contingut 

‒ Morfosintaxi 

‒ Lèxic 

‒ Exposició 

N 1 N 2 N 3 

1. Fer reflexionar a partir 

de respondre als 

qüestionaris sobre els 

hàbits de consum, les 

tries lingüístiques, 

desmitificar prejudicis i 

fomentar actituds 

lingüístiques favorables 

a la llengua catalana i a 

la diversitat lingüística. 

 

2. Difusió dels recursos 

d’entreteniment en 

català, així com 

exposició de les seves 

reflexions.  

Es detallen a l’apartat «4.3 Avaluació i 

resultats obtinguts» d’aquest treball 

per la peculiaritat d’aquesta proposta. 

 



44 

Sessions: 

7 
Activitats d’ensenyament aprenentatge 

Avaluació 

(moment, tipus, instrument i activitat) 

Activitats inicials 
Inicials 

Observant l’exemple, s’assessora els alumnes per fer 

la seva presentació. 

1. Preparació de la presentació final de l’activitat (posant les parts del treball, 

disposant les diapositives, etc.) a partir d’alguna eina digital (Prezzi, Power 

Point, etc.). 

Activitats de desenvolupament 

Desenvolupament 

Avaluació de les respostes dels qüestionaris per mitjà 

de la seva rúbrica i seguiment de l’elaboració de la 

presentació. 

2. La segona sessió està previst dedicar-la a treballar el sector audiovisual a 

partir del qüestionari que es troba a la webquest. També es comprova que 

la presentació estigui en procés d’elaboració.  

3. La tercera sessió es dedica a treballar l’àmbit de la música a partir del 

qüestionari que es troba a la webquest. Alhora, es comprova que 

la presentació estigui en procés d’elaboració. 

4. La quarta sessió s’orienta al sector dels jocs, i es treballa a partir del 

qüestionari que es troba a la webquest. Com en les sessions anteriors, 

es comprova que la presentació estigui en procés d’elaboració. 

5. En la cinquena sessió es treballa l’últim àmbit, que és el de les lectures, i es 

fa com en la resta de sessions, a partir del qüestionari que es troba a la 

webquest. Al mateix temps, es comprova que les recomanacions estiguin si 

no fetes a punt d’acabar-les. 
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Activitats de síntesi 

Síntesi 

Comprovació de l’elaboració de la presentació i 

avaluació de l’exposició oral a partir de la rúbrica 

de la presentació. 

6. Aquesta penúltima sessió es deixa per fer la redacció de les conclusions que 

s’ha de presentar al final de la presentació. S’assessora els alumnes en 

la seva redacció i es comprova la presentació en general.   

7. Finalment, els alumnes fan una exposició oral de la seva presentació 

al grup-classe. 

Organització i gestió d’ aula 

Estratègies metodològiques Distribució alumnat a l’ aula 

- Es projecta la webquest i es presenta l’activitat. - Alumnat distribuït en grups de 3 o 4  

Mesures d’atenció a la diversitat Connexions amb altres àmbits 

- A l’hora de formar els grups, el professor té en compte la diversitat 

de l’aula, així que agrupa els alumnes d’acord amb les seves 

dificultats  

 - No es preveu cap connexió amb altres àmbits acadèmics,  

Espais Materials i recursos 

- Aula ordinària 

- Webquest «”El català més enllà de l’aula”. El món de l’oci i 

l’entreteniment en català» 

- Mínim un ordinador per grup 

- Accés a Internet 

- Ordinador o altres dispositius personals amb connexió a Internet 

(personal o pública) 

- Aula virtual «Espai d’entreteniment» 
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4.2. Sessions, qüestionaris i producte final 

Com s’ha vist en la programació anterior, aquesta proposta didàctica té una durada 

de set sessions, repartides en un mes i mig, de manera que es fa una sessió a la setmana. 

És important mantenir aquesta distribució perquè els estudiants tinguin marge per fer 

les serves cerques i elaborar el producte final, que és una presentació i exposició oral 

sobre els referents, els continguts o els productes en català que recomanen 

als seus companys: alhora, aquesta distribució permet disseminar els debats que 

s’han de generar a partir dels qüestionaris, dedicant-les una sessió per àmbit (l’audiovisual, 

el de la música, el dels jocs i el de les lectures). 

En relació amb els qüestionaris, més endavant es presenten les preguntes que es fan 

als estudiants de cada àmbit acompanyades d’alguns comentaris relatius a una possible 

resposta, on o bé se’ls comenta el motiu de la pregunta o bé es fa una reflexió extra 

perquè hi pensin més i ho traslladin a les conclusions finals. Pel que fa a les seves 

respostes (de mínim 30 mots), es qualificaran a partir de si són favorables a la 

interculturalitat, on el català és el nexe d’unió entre la diversitat, o tendeixen a la 

globalització, on les llengües franques dominen. 

A continuació s’explica detalladament el procediment que ha de dur el docent en cada sessió.  

1a sessió: presentació i preparació 

En aquesta sessió inicial es presenta el projecte, projectant la webquest, i es navega 

pel web a fi de familiaritzar-los amb l’ús i se’ls presenta els grups, prèviament formats 

segons les seves capacitats i afinitats. 

Els noms i cognoms dels integrants apareixen dins un quadre en un full de càlcul que es 

troba a la secció de «La tasca», clicant al botó de «descobreix-lo»; a més, aquest quadre 

serveix per avaluar el grup. 

Taula 5 Mostra de taula d’avaluació per grups (1)  
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En aquest mateix apartat també es presenta quin serà el seu rol, se’ls ensenya 

una presentació de mostra i se’ls ajuda a preparar la seva.7 

Figura 20 Model de presentació per orientar els estudiants 

  

Finalment, se’ls ensenya els recursos que tenen a l’abast per tal que comencin a buscar 

els referents, continguts i productes en català que voldran recomanar.  

2a sessió: el català a l’audiovisual 

Després de la primera sessió, es demana als alumnes d’anar a l’apartat de la webquest 

«El procés» i d’obrir el qüestionari sobre «El català a l’audiovisual». El professor 

ha de llegir les preguntes que s’hi fan en veu alta, per tal de resoldre els dubtes que puguin 

tenir; un cop resolts, mentre els alumnes responen el qüestionari el professor 

ha de comprovar com va la presentació grup per grup.  

Tot seguit, es presenten les preguntes que se’ls fa i els comentaris en relació amb 

la possible resposta.  

1. Heu pogut trobar sèries i pel·lícules en català fàcilment a les plataformes (Netflix, 

YouTube, TV3, etc.)? I les que heu trobat, us han interessat? 

Dins l'àmbit de l'audiovisual, no és gens fàcil trobar pel·lícules en català 

(i menys al cinema) ni tampoc trobar les sèries en català, que cada dia és més 

difícil. Potser heu trobat més podcasts i influenciadors, però aquests estan 

bastant amagats i són pocs. La idea és que en busqueu, en trobeu i, 

en cas de poder triar, us animeu a veure-les en català! 

 
7 Enllaç de la presentació de mostra: https://prezi.com/view/bW1FtX4Q5lI1WMsl0Voc/  

https://prezi.com/view/bW1FtX4Q5lI1WMsl0Voc/
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Aquesta primera pregunta pretén fer-los reflexionar sobre la presència del català en aquest 

àmbit, tant a les xarxes socials com a les plataformes o canals. 

2. Com us sona el doblatge en català, us agrada? O triaríeu abans la subtitulació? Raoneu 

la resposta. 

Si us ha sonat "poc natural" és perquè els diners destinats al doblatge en 

català solen ser pocs (això no passa si la versió original és en català); dit això, 

també cal preguntar-se si es representa bé l'argot en català (és a dir, si 

els insults o altres expressions que es diuen sonen naturals). 

Pel que fa a la subtitulació, trobeu que cal subtitular en català les intervencions 

en castellà? (Penseu que hi ha catalanoparlants que no saben castellà, com 

els que viuen al sud de França, però també hi ha estrangers que aprenen 

català perquè volen.) 

La segona pregunta té la intenció de desmuntar prejudicis sobre el doblatge en català i 

reflexionar sobre com es podria millorar. També pretén fer-los meditar sobre l’ús de 

la subtitulació per traduir els parlaments en castellà, a fi de desmuntar la idea que tothom 

que sap català sap castellà.  

3. Si hi hagués la versió en català d'una pel·lícula o sèrie i no hi fos a la plataforma, la 

voldríeu? Les heu trobat a altres webs? 

Moltes pel·lícules i sèries que ofereixen les plataformes tenen una versió en 

català, però les plataformes no les incorporen. Diuen que per problemes 

tècnics i administratius no ho poden fer, però en canvi sí que n'incorporen 

d'altres llengües que no són oficials a Espanya (anglès, italià, etc.). 

Per aquest motiu, és probable que hàgiu trobat molts continguts a YouTube, 

algunes possiblement de legalitat dubtosa o en altres pàgines (això si no les heu 

comprat en DVD, que en principi han d’estar disponible la versió en català). 

Què en penseu, doncs, que el català quedi "al marge de la llei"? 

La tercera pregunta pretén despertar l’esperit crític de l’alumnat pels condicionants que té 

el català a l’hora de ser present en els canals oficials i legítims, en els quals certs 

continguts en altres llengües no oficials no presenten aquests problemes 

perquè són llengües que tenen al darrere el suport d’un estat.  
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4. Què en penseu dels podcasts i dels influenciadors catalans? Parlen de temes que us 

són d'interès? Trobeu que tenen pocs seguidors, o molts? 

A les poques pel·lícules i sèries en català que hi ha disponibles si sumen els 

podcasts i influenciadors catalans. Les dues preguntes que us faig pretenen 

que reflexioneu si el valor del contingut representa justament el nombre 

d'oients o seguidors que tenen. 

Dit això, us faig una altra pregunta: després de veure que nois com vosaltres o 

una mica més grans utilitzen el català per fer podcasts o contingut, això us 

anima més a fer ús d'aquesta llengua? 

Aquesta quarta pregunta pretén desvincular la idea que un nombre inferior de visites 

es correspon amb un contingut de mala qualitat. També se’ls apel·la per utilitzar el català 

en les seves creacions audiovisuals.   

5. SITUACIÓ: Hi ha molts podcasts i influenciadors catalans d'èxit, però només fan el seu 

contingut en castellà. PREGUNTA: Què pensaríeu si fessin també contingut en català 

(o només en català)? Els veuríeu? Per què creieu que no aprofiten el fet de saber aquesta 

llengua per connectar més amb el públic catalanoparlant? 

Molts diuen no fer contingut en català perquè no tenen prou visites, però gran 

part dels seus ingressos no venen de YouTube (promocionen marques, fan 

col·laboracions, etc.). Els influenciadors catalans que tenen una mica d'èxit ja 

tenen col·laboracions amb els mitjans audiovisuals catalans, promocionen 

marques catalanes, etc. És a dir, a causa d’una major proximitat estan millor 

pagats que algú que fa el seu contingut en castellà o en anglès, encara que 

tingui força més visites que ells. 

Per tant, per què no fan servir el català per connectar amb el públic catalanoparlant? 

Aquesta és la pregunta que cal fer-los a ells i a nosaltres mateixos. 

Aquesta cinquena i última pregunta està orientada als influenciadors catalans que fan 

el seu contingut en castellà. Aquesta pregunta pretén fer meditar sobre el potencial del 

català per acostar-se a un públic concret, potser és reduït però és fidel.  

3a sessió: el català a la música 

De la mateixa manera que en la primera secció, el professor explica les preguntes del 

qüestionari «El català a la música» i comprova el procés d’elaboració de la presentació 

final. 
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Seguidament, es comenta les preguntes i els comentaris que se’ls planteja als alumnes.  

1. Heu trobat grups o artistes amb diferents estils (urban, pop, rock, etc.) fàcilment a les 

plataformes (YouTube, Spotify, etc.)? I els que heu trobat, com us sonen? Els enteneu? 

Potser no us ha costat tant de trobar-ne, a diferència de l'àmbit 

de l'audiovisual, però tampoc no és fàcil (i més si en busques de segons quins 

estils). Si us sonen "estranys" o no els enteneu, tranquils, és normal (i més si 

no teniu el català com a llengua habitual). La solució és que els afegiu a les 

vostres llistes de reproducció, els escolteu amb els vostres auriculars i 

els entendreu més i millor, ja veureu quines històries més guapes expliquen! 

Com en la primera pregunta de l’àmbit audiovisual, es posa de manifest sobre la dificultat 

de trobar artistes o grups catalanoparlants; al mateix temps, se’ls pregunta si els agrada 

com sonen i si els entenen, amb la qual cosa se’ls anima a descobrir què expliquen i que 

n’apreciïn el contingut (alhora que adquireixin més vocabulari i domini del català).  

2. Trobeu que els artistes i grups que fan la seva música en català tenen poques 

visualitzacions, o moltes? Per què? 

És possible que les xifres us semblin baixes, si esteu acostumats a grans 

artistes o grups internacionals. La pregunta que us feia era "mereixen tan 

poques visualitzacions?" i si voldríeu que se'n fes més difusió. 

I si us semblen altes, penseu que en altres llocs de Catalunya el català és la 

llengua que parla tothom i, per tant, connecta més amb aquest públic; ara bé, 

això no és determinant, com heu pogut veure en alguns comentaris, perquè en 

la música no és indispensable que hi hagi lletra i la gent no catalanoparlant 

escolta música en català. 

Aquesta pregunta va en la mateixa línia de la quarta pregunta de l’àmbit audiovisual, 

de valorar el producte musical per la seva qualitat i no pel seu nombre de visites. Alhora, 

als comentaris es preveu de respondre als alumnes que pensen que tenen moltes 

visualitzacions, donant una explicació argumentada que l’idioma no és determinant a l’hora 

de triar una música o no. Aquesta idea la prenem de la ideologia alingüista que descriuen 

Vila i Boix (2003, p. 8), la qual postula que «un idioma determinat no fa que una cançó 

sigui més bona», cosa que és certa, però en aquest cas s’utilitza per fomentar el català a la 

música, no com s’empra normalment per justificar l’abandó del català en un àmbit concret 

(a més, s’utilitza per desvincular la llengua del concepte «música catalana» i encabir-hi 

altres llengües, especialment el castellà; Vila i Boix, 2003, pp. 9-10). 
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3. Si la llengua és una cosa complementària en la música (hi ha cançons que no tenen 

lletra, com ara la música electrònica, o la clàssica), us sembla que la música en català 

connecta només amb els catalans o creieu que també pot agradar a altres països? 

(Comproveu-ho als comentaris dels vídeos.) 

Segurament haureu respost que sí, i és lògic, perquè el català és un tret propi 

dels catalans, alhora que a través del català es parla de temes, idees, etc. 

propers als qui el parlen. Ara bé, això no impedeix que moltes d'aquestes idees 

o temes de què es parlen no siguin universals (l’amor, per ex.), o que el seu so 

no sigui bo; per tant, també poden ser exitosos fora dels territoris on es parla el 

català (de fet, si heu donat un cop d'ull als comentaris dels videoclips 

a YouTube, n'haureu trobat de gent a qui els agrada tot i no entendre la lletra 

perquè no saben català). 

Aquesta tercera pregunta intenta reforçar d’alguna manera la idea de la pregunta anterior, 

a la vegada que trenca la idea que les fronteres lingüístiques no limiten l’èxit dels artistes 

que fan el seu art en català (o també en català). 

4. Us sembla que el català fa que la música dels grups i artistes catalans sigui més 

"autèntica" (propera i espontània)? I vosaltres, la sentiu propera i espontània? 

Si els artistes són catalanoparlants és normal que sonin millor en català 

perquè dominen més la llengua (és espontània), però també parlen de les 

coses que agraden o preocupen als catalanoparlants (és propera, en principi; 

què n'opineu, d'aquesta última frase?). 

Malauradament, hi ha força cantants catalans que, pensant en l'èxit mundial, 

fan la seva música en castellà o en anglès, però com a conseqüència molts 

d’ells passen desapercebuts perquè “a més públic, més difícil és ser vist”. 

A banda d’això, us convido a pensar com heu sentit la música en català, si els 

cantants parlen de temes que us són propers i si ho fan amb naturalitat. 

Seguint el fil conductor de les darreres preguntes, es relaciona la llengua catalana 

amb el concepte d’autenticitat,8 perquè marca la diferència i genera una relació estreta 

entre músic i oient; alhora, es busca despertar aquesta relació entre els estudiants.  

 
8 Aquest concepte s’ha extret de Vila i Boix (2003: 7), dedicat a la música popular en català (molt enfocat 

al rock en català, l’estil més popular del moment). A més d’aquest, s’hi troben d’altres conceptes associats 

a aquest tipus de música, com són els de creativitat i innovació (contraris a la repetició, la imitació 
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5. SITUACIÓ: sovint als artistes que fan la seva música en català se’ls demana que facin la 

seva música també en castellà (o només en castellà); en canvi, no es demana tant als qui 

només la fan en castellà de fer-la també en català. PREGUNTA: Què pensaríeu si aquests 

últims fessin música també en català (o només en català), l’escoltaríeu? Per què creieu 

que no en fan en català? 

Aquesta pregunta vol fer-vos reflexionar sobre per què en comptes d'animar 

més els artistes catalans a fer la seva música en català es demana que el deixin 

de banda, quan o és la seva llengua o és la del lloc on han nascut i hi viuen. 

L’última pregunta d’aquest qüestionari ha d’evitar que els alumnes caiguin en dinàmiques 

perverses que menystenen el català en aquest àmbit i es procura de revertir-les, fent-los 

més demandants de música en aquesta llengua (perquè si no ho fan ells, ningú ho farà, 

per molt que fora dels territoris de parla catalana els puguin interessar les propostes 

musicals en català).  

4a sessió: el català als jocs 

Tal com s’ha fet en les dues sessions anteriors, el professor resol els dubtes que puguin 

suscitar les preguntes del qüestionari d’aquesta sessió, que és sobre els jocs en català, i 

es comprova que el projecte final estigui en procés de desenvolupament.  

Així doncs, a continuació es presenten les preguntes que se’ls fa, els suggeriments 

de resposta i els comentaris respecte del perquè s’han formulat aquestes preguntes.  

1. Heu trobat fàcilment jocs en diferents formats (de taula, videojocs, etc.) al mercat? I els 

que heu trobat, els heu pogut jugar? Us han agradat? 

Els jocs són probablement l'àmbit on hi ha menys oferta en català. Pocs 

videojocs, de consola i mòbil n'hi ha una mica més de taula (cartes, daus, etc.). 

No obstant això, els que hi ha són força peculiars i molts d'aquests estan 

traduïts a altres llengües. La clau és que hi jugueu en català si teniu 

l'oportunitat i passeu una bona estona! 

Aquesta és una primera pregunta d’exploració i reflexió sobre el material trobat, així com 

sobre si els ha agradat. El comentari en relació amb la resposta posa sobre la taula 

la situació dels jocs en català i se’ls anima a jugar en català si en tenen l’oportunitat.  

 
i la subjecció de la tradició), el d’individualisme i rebel·lia (oposats a les institucions polítiques) 

i el d’antiintel·lectualisme i espontaneïtat (nul·la formació acadèmica en l’àmbit musical). 
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2. Si heu provat de jugar en català i no hi esteu acostumats, com us heu sentit? Us heu 

sentit còmodes, us ha agradat? Ha suposat un repte interessant? (Si hi esteu acostumats, 

expliqueu com us sentiu.) 

Aquí simplement vull saber com heu viscut l'experiència (o com la viviu). 

Aquesta segona pregunta, en canvi, pretén que el professorat tingui dades qualitatives al 

respecte. És convenient de pensar com respondre a les diferents respostes 

dels estudiants.   

3. És molt costós traduir un videojoc i, per això, es tradueixen a poques llengües. Però com 

és que hi ha tan pocs jocs de taula en català? Creieu que seria menys divertit jugar-los en 

català? Raoneu la resposta. 

A diferència dels videojocs, els jocs de taula són més fàcils de traduir, perquè 

en molts casos l'únic que cal traduir són les instruccions o la capsa. 

Deixant de banda això, creieu que és menys divertit jugar en català? En 

qualsevol cas no hauria de ser diferent, i si us ho ha semblat és potser perquè 

no hi esteu acostumats (i això es resol jugant-hi, així que quan tingueu 

l'oportunitat de fer-ho en català feu-ho!). 

Aquesta tercera pregunta se’ls fa reflexionar sobre la poca inversió que es fa per fer jocs 

en català, alhora que es pretén trencar un possible prejudici que postularia que «jugar en 

català és menys divertit» i se’ls anima a fer-ho si en tenen l’oportunitat.  

4. Penseu que és indispensable adaptar-se a la llengua del joc, o es pot jugar en la llengua 

que vulguis? (És a dir, podríeu jugar en català a jocs publicats en castellà o anglès?) 

Què us animaria a fer-ho (o a fer-ho més) en català? 

No és indispensable, la prova són els "streamers" quan juguen a un joc en 

anglès o en una altra llengua que no és la seva. Així doncs, us proposo el 

repte de jugar en català a qualsevol joc, estigui en la llengua que estigui, un 

mínim de tres vegades i explicar-me com heu viscut l’experiència! 

La proposta busca obrir una nova oportunitat per emprar el català en els jocs, que és jugar-

los en català malgrat que la llengua del joc no sigui el català. Se’ls proposa un repte per 

animar-los a fer-ho i se’ls demana que, si ho fan, donin un retorn de l’experiència. 

5. SITUACIÓ: Teniu amics que són catalanoparlants a casa, però amb ells jugueu en 

castellà (o una altra llengua). PREGUNTA: per què no ho feu en català? Provaríeu de fer-

ho en català si fos part del joc? (Digueu per què.) 
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Els catalans solen creure que si parlen en català als altres no els entendran o, 

si els entenen, no encaixaran amb el grup; això és un de tants prejudicis que 

hauríem de combatre i abandonar. 

Dit això, si teniu amics catalanoparlants o sou catalanoparlants, poseu-vos 

el repte de jugar en català a jocs, estiguin en la llengua que estiguin, i feu-ho 

amb altres coses. 

Finalment, aprofitant el joc, se’ls fa meditar sobre la norma de convergència lingüística que 

afebleix l’ús i la presència del català, alhora que se’ls anima a capgirar aquesta dinàmica. 

5a sessió: el català a les lectures 

En aquesta sessió es treballa l’últim àmbit dins l’oci i l’entreteniment en català; per tant, 

la dinàmica d’aquesta classe és la mateixa que en les anteriors, on els alumnes treballen 

cooperativament per respondre els qüestionaris i el professor resol dubtes al respecte i 

comprova que han fet i redactat les recomanacions dels àmbits ja treballats. 

1. A diferència dels jocs, segur que heu trobat més lectures en català (revistes, llibres, 

etc.), però les que heu trobat us són d'interès? (Digueu també on les heu buscat.) 

Si heu anat a les llibreries, segurament haureu vist més llibres en català que 

còmics o mangues en aquesta llengua, com passava amb els jocs de taula. 

Pel que fa a les revistes (digitals), la cosa millora (menys en paper, on el 

castellà és majoritari).  

La primera pregunta està dedicada a fer evident l’oferta en català que hi ha pel que fa 

a les lectures, al mateix temps que se’ls demana que diguin on les han buscat (informació 

que pot ser útil per al professorat per saber com busquen i orientar-los perquè en trobin 

més). Un cop han respost el qüestionari, el comentari compara la presència del català a les 

lectures amb el dels jocs, de la mateixa manera que en els formats (digital o paper). 

2. Si bé no es fan molts llibres, còmics/mangues o revistes en català, hi ha cada vegada 

més persones que llegeixen en català. S'haurien de crear més lectures en català? 

És curiós veure com, per ex., el manga és molt popular a Catalunya des de fa 

molt temps i la majoria de mangues no estan traduïts al català (només els dels 

principis, com ara Bola de Drac o el Detectiu Conan). 

Una solució seria fer menys exemplars, però potser serien una mica més cars. 
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Després d’una primera pregunta relacionada amb la presència del català en llibres, 

revistes i còmics/mangues, es fa pensar als alumnes sobre si s’haurien de publicar més 

títols en català en una situació en què el nombre de lectors en aquesta llengua 

ha augmentat. Un cop han respost, el comentari es planteja un cas i una possible solució 

per aconseguir-ho.  

3. Si llegiu en català, què us anima a fer-ho en aquesta llengua i no una altra? (I si no, què 

no us anima a fer-ho.) 

En aquesta pregunta vull saber què us motiva per llegir en català (o per què no 

us motiva). 

Aquesta tercera pregunta serveix bàsicament perquè el professor tingui present els motius 

o prejudicis que tenen els alumnes en relació amb el català a l’hora de triar lectures.  

4. Quins temes o quines històries creieu que no s'expliquen en català? Les llegiríeu? (I per 

què?) 

Després saber què us interessa llegir i si aquestes lectures estiguessin en 

català les llegiríeu, us pregunto: com aneu d'ortografia a català? Com de ràpid 

llegiu en aquesta llengua? Enteneu bé el que llegiu? Potser sí que val la pena 

llegir en català (això us ho deixo reflexionar a vosaltres). 

Amb aquesta pregunta el professor té l’oportunitat de saber què llegeixen els seus 

alumnes i, de retruc, comprovar si estarien interessats en llegir en català (si fos possible); 

en cas que no ho estiguessin, el comentari que se’ls fa és de motiu acadèmic (per millorar 

la seva competència lectora i escriptora), que ha de ser el detonant per tal de convertir 

l’estudi en un hàbit i de l’hàbit passar a l’oci.  

5. SITUACIÓ: hi ha força escriptors catalans que escriuen en castellà perquè creuen que, 

així, els podran llegir tant els catalanoparlants com els castellanoparlants. PREGUNTA: 

És millor escriure en una llengua amb més lectors o en més d’una llengua per connectar 

més amb lectors diferents?  

Sempre és millor escriure en més d’una llengua, si és possible, perquè 

la lectura és un acte molt personal i tot lector tria normalment llegir 

en la llengua amb què se sent més a gust. 

 



56 

Per ex., si aquests escriptors catalans pensen així, haurien d’escriure els seus 

llibres en anglès o francès, però si han de triar trien fer-ho en català, perquè 

això els connecta més amb el públic català. No és tan important el nombre 

de parlants com la relació que estableix l’autor amb els seus lectors. 

L’última pregunta promou una mirada plurilingüe en què les llengües mitjanes o 

minoritàries tenen un valor afegit que les llengües amb més parlants no tenen en els llocs 

on no són la llengua pròpia d’una determinada comunitat.  

6a sessió: les conclusions finals 

Després d’aquest procés de debats i reflexions, s’espera que els alumnes hagin elaborat 

les seves recomanacions a la presentació. És en aquest moment que els alumnes han de 

redactar les conclusions finals a les quals han arribat a l’hora de fer aquest treball. 

El professor, a més de comprovar que el gran gruix de la feina està fet, ha d’assessorar 

els alumnes a fer aquestes conclusions; alhora, també ha de donar indicacions sobre com 

s’haurà de fer l’exposició oral i com se’ls avaluarà, ensenyant-los la rúbrica a l’apartat 

«L’avaluació» de la webquest.  

Una recomanació al respecte és que cada alumne parli d’un àmbit i que a les conclusions 

els alumnes es reparteixin equitativament els punts. 

7a sessió: exposició de la presentació 

Al final d’aquest procés els alumnes han d’exposar als seus companys la presentació que 

han anat elaborant amb la finalitat d’animar-los a descobrir els referents, continguts o 

productes en català que recomanen; alhora, també han de compartir les conclusions 

a les quals han arribat sobre el món de l’oci i l’entreteniment en català. 

Un cop tots els grups hagin presentat els seus treballs, se’ls mostra l’apartat de 

«conclusions» de la webquest per cloure l’activitat amb un missatge explicant què 

s’emporten de l’activitat i una reflexió final que fixi els coneixements adquirits al llarg del 

procés.
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4.3. Avaluació i resultats obtinguts 

Abans de presentar els resultats de l’aplicació d’aquesta proposta d’innovació didàctica, 

convé explicar com és l’avaluació. Aquesta està dividida en dues parts: per una banda, 

s’avaluen les respostes dels qüestionaris i, per l’altra, la presentació i l’exposició oral 

de les recomanacions dels alumnes. 

Al quadre de l’apartat 4.1 d’aquest treball (p. 43) es feia referència a la peculiaritat de 

l’avaluació, aquesta peculiaritat rau en el fet que s’avaluarà els qüestionaris a més a més 

de l’exposició oral. Per avaluar-los s’ha elaborat una rúbrica i s’han establert dos nivells en 

comptes de tres, els quals s’inclouen sota l’etiqueta d’«enfocaments». Aquests dos nivells 

són l’enfocament intercultural i l’enfocament globalitzador. 

La primera etiqueta correspon a l’enfocament intercultural perquè, dins la diversitat 

lingüística, el català hi adopta la funció de llengua comuna a Catalunya, sense menystenir 

el valor de les altres llengües que s’hi puguin parlar. La segona, en canvi, corresponen a 

l’enfocament globalitzador perquè s’ha associat a les conseqüències negatives del 

fenomen de la globalització i la digitalització, on les llengües amb més parlants pressionen 

sobre la resta, fins i tot dins el territori on són pròpies, fet pel qual els parlants les van 

arraconant i, en conseqüència, abandonant. 

Tot seguit, es mostren els criteris per qualificar les respostes dels alumnes, segons 

si s’acosten a un enfocament més «globalitzador» o a un més proper a la «interculturalitat».  

Taula 6 Rúbrica d'avaluació dels qüestionaris 

Enfocaments 

Globalitzador Intercultural 

Menystenen o consideren excessiva la poca 
presència del català en els àmbits de l'oci i 
l'entreteniment. 

Són conscients de la poca presència del català 
en els àmbits de l'oci i l'entreteniment, cosa que 
entenen que s’hauria de canviar. 

Mostren una actitud indiferent o contrària a 
la llengua catalana. 

Tenen una actitud favorable a la llengua 
catalana. 

Les seves idees entorn del català estan 
basades en prejudicis que en menystenen el 
seu valor i en qüestionen la utilitat. 

La seva idea cap al català és que o bé és la 
llengua amb què s'identifiquen o entenen que 
forma part d'ells. 

No es preveu que tinguin en compte el català 
a l'hora de triar quin contingut o productes 
volen consumir, o quins referents seguir. 

Incorporen o es mostren interessats de tenir en 
compte el català a l'hora de triar quin contingut 
o productes volen consumir, o quins referents 
seguir. 

No tenen cap motivació perquè el català 
millori la seva presència en l'àmbit de l'oci i 
l'entreteniment. 

Estan motivats perquè el català sigui més 
present en l'àmbit de l'oci i l'entreteniment. 
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En aquesta taula, els termes en negreta són els aspectes que s’avaluen d’una banda 

a l’altra (presència, actitud, idea, tria i motivació). En principi, es pretén que l’alumnat 

adopti una mirada al més intercultural possible, perquè es vol que el català formi part del 

seu repertori lingüístic i s’hi sentin identificats amb la llengua pròpia del lloc on viuen; per 

aquest motiu, d’aquesta part de l’avaluació obtindran una valoració positiva o negativa 

de les competències A1, A2 i A3, contextualitzades dins l’àmbit català. 

La resta de competències (C1, C3, C4, C5, C7 i C9) s’avaluen per mitjà de l’exposició oral 

de la presentació de les recomanacions dels alumnes; alhora, es tenen en consideració 

les conclusions d’aquesta per tal de reprovar o recuperar la nota de les competències AP, 

avaluades per mitjà de les respostes dels diferents qüestionaris. 

Taula 7 Rúbrica d'avaluació de l'exposició oral 

 Nivell 1 (novell) Nivell 2 (aprenent) Nivell 3 (avançat) 

Presentació 

És millorable, però conté 
les recomanacions 
requerides (o la majoria 
d'aquestes). No presenta 
elements addicionals 
(imatges, vídeos, etc.). 

És correcta, entenedora i 
a vegades presenta les 
recomanacions amb 
elements addicionals 
(imatges, vídeos, etc.). 

És atractiva, clara i 
presenta les 
recomanacions amb 
elements addicionals 
(imatges, vídeos, etc.). 

 

 

 

Contingut 

La seva descripció és 
suficient o pobre i els 
seus arguments no van 
més enllà dels gustos 
personals. 

Descriuen de manera 
breu les seves 
recomanacions i donen 
força arguments que les 
justifiquen. 

Descriuen de manera 
breu però consistent les 
seves recomanacions i 
les fan atractives per als 
seus companys. 

 

 

 

 

Morfosintaxi 

Més de 10 errors 
gramaticals o ortogràfics. 

Entre 10 i 5 errors 
gramaticals o ortogràfics 

Entre 5 i 0 errors 
gramaticals i ortogràfics. 

 

 

 

Lèxic 

És excessivament 
col·loquial. 

És generalment formal, 
amb algunes digressions 
a la col·loquialitat que 
sovint no marquen 
degudament. 

És formal amb 
col·loquialismes que, en 
tots o la majoria dels 
casos, es marquen entre 
cometes o amb cursiva. 

 

 

 

Exposició 

Més de 3 faltes: el to és 
massa alt o massa baix, 
el ritme és massa ràpid o 
massa lent, no hi ha 
contacte visual i la 
postura/gesticulació és 
inadequada. 

Entre 2 i 3 faltes: el to és 
massa alt o massa baix, 
el ritme és massa ràpid o 
massa lent, no hi ha 
contacte visual i la 
postura/gesticulació és 
inadequada. 

Entre 1 i 0 faltes: el to és 
massa alt o massa baix, 
el ritme és massa ràpid o 
massa lent, no hi ha 
contacte visual i la 
postura/gesticulació és 
inadequada. 

 

Conclusions Criteris de l’enfocament globalitzador Criteris de l’enfocament intercultural 
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Totes les notes queden recollides dins les taules on s’agrupen els alumnes, de manera que 

en tot moment poden fer el seguiment de les notes que se’ls van posant.  

Taula 8 Mostra de taula d’avaluació per grups (2) 

 

5. Avaluació de la proposta 

La proposta d’innovació que recull aquest treball, malauradament, no s’ha pogut 

dur a terme a causa de la durada de l’activitat i els terminis de lliurament d’aquest treball. 

Tanmateix, per avaluar l’eficàcia de la proposta es preveu que els alumnes facin 

una enquesta a partir de la qual es comprovi si hi ha hagut canvis en els seus hàbits i 

idees lingüístics. Aquesta enquesta pren el model de la de «Llengües i oci», presentada 

a l’apartat 3.2. (p. 31), amb la qual es caracteritzava el perfil dels alumnes de 1r cicle 

del MAC en relació amb les seves llengües, els usos que en fan en el seu temps de lleure i 

les idees que en tenen. L’enquesta es passaria als mateixos alumnes al curs següent i, 

si fos possible, se’n faria un seguiment anual fins al final de l’escolarització obligatòria. 

La finalitat seria veure si el català progressa entre els alumnes en aquests espais, així com 

si en fan un ús més habitual; a més, les dades que s’obtinguin es podran incloure als plans 

lingüístics de centre, una mesura que encaixa amb els canvis que darrerament 

s’ha plantejat.9 

Paral·lelament, s’ha demanat l’opinió als professors del departament de català del centre 

on s’havia d’aplicar, en aquest cas el MAC; a més, s’exposa el retorn de la professora 

Cintia Carreira, que és qui va plantejar l’activitat de la webquest i qui l’ha corregida en un 

primer moment. 

Així doncs, els professors han suggerit els canvis següents (els quals també comento):  

 

 
9 Marta L. (2022, maig 25). El decret del català: "inaplicació" de quotes i responsabilitat de la conselleria. 
El Nacional. https://www.elnacional.cat/ca/politica/decret-catala-25-castella-inaplicacio-quotes-
responsabilitat-conselleria_762618_102.html  

https://www.elnacional.cat/ca/politica/decret-catala-25-castella-inaplicacio-quotes-responsabilitat-conselleria_762618_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/decret-catala-25-castella-inaplicacio-quotes-responsabilitat-conselleria_762618_102.html
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• Redefinir o aclarir els conceptes d'avaluació dels qüestionaris, perquè ara per ara 

resulten confusos. És una observació que han fet tant els professors del MAC com 

la professora Carreira; potser es podria plantejar la qüestió entre el que és una 

mirada no intercultural amb el que n’és una d’intercultural; no obstant això, el terme 

globalitzador remet al fenomen de la globalització, que tal com s’explica en aquest 

treball potencia l’ús de les llengües grans en detriment de les llengües mitjanes i 

minoritàries. Per aquest motiu, o es replantegen els conceptes o es detallen més 

acuradament a l’apartat de «L’avaluació» de la webquest. 

• Un altre suggeriment que s’ha fet apunta a reelaborar algunes preguntes 

dels qüestionaris, simplificant-les més per als alumnes de 1r cicle (reduint el fet de 

demanar-los «per què») o redefinint-les, com ara «Per què creieu que no aprofiten el 

fet de saber aquesta llengua per connectar més amb el públic catalanoparlant». La 

professora Carreira va proposar que les activitats siguin més variades, que vagin 

més enllà dels qüestionaris o, potser, que es combini l’ús de preguntes amb la 

visualització de fragments per mitjà dels quals hagin d’expressar la seva opinió. 

Tenint en compte aquests suggeriments i fent una autoavaluació de la proposta, crec que 

convé revisar els qüestionaris, aclarir el sistema d’avaluació i el format de l’activitat, perquè 

la webquest a partir Google Sites és restrictiva amb els dominis corporatius (cada institut té 

el seu i no són permeables els uns amb els altres);10 per tant, cal trobar una eina digital 

que sigui universal i aplicable per a qualsevol docent. Malgrat això, des del meu punt de 

vista, considero que la base de la proposta didàctica està acabada i és perfectament 

aplicable dins les aules.  

6. Conclusions 

Les dades sobre els usos de la llengua catalana entre els estudiants a Catalunya posen de 

manifest que és urgent que es doni a conèixer l’audiovisual en català a l’alumnat 

(i s’impulsi des de les institucions), que es fomenti la lectura en català en l’àmbit del lleure i 

que es generin espais on els alumnes puguin socialitzar en català, tant en l’àmbit digital 

com en la vida real; de fet, cal afegir-hi dins d’aquest aspecte el joc en català, una eina 

molt potent per a la socialització i que viu probablement la pitjor situació en comparació 

amb la resta d’àmbits tractats en la unitat didàctica presentada. 

 

 
10 Això també afecta l’aula virtual «Espai d’entreteniment», on es comparteixen recursos en català 

per tal que els alumnes trobin tota mena de contingut, productes o referents en llengua catalana que 

els pugui agradar. 
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Aquest treball planteja una activitat destinada als alumnes de 1r cicle de l’ESO prèvia a la 

introducció dels conceptes relacionats amb l’àmbit de la sociolingüística i disciplines 

associades, que es tractaran en el 2n cicle de l’ESO perquè demanen una maduresa més 

gran dels alumnes. La proposta d’aquest treball no només estimula els alumnes a raonar 

sobre la presència del català i els seus usos i idees lingüístics, sinó que a més intenta 

incidir en els seus hàbits de consum perquè incloguin o mantinguin la llengua catalana en 

els espais d’oci i lleure, tot plegat des d’una perspectiva intercultural que legitima la 

presència i l’ús de les llengües mitjanes i minoritàries dins els seus respectius territoris.  

Per tant, encara que no s’hagi pogut aplicar, es pot concloure que els objectius marcats 

a la introducció d’aquest treball s’escauen amb la proposta didàctica que s’ha presentat: 

• Difondre espais i recursos d’entreteniment en català a l’alumnat a fi que en 

naturalitzin la llengua.  

• Propiciar hàbits de consum favorables a les indústries culturals catalanes. 

• Conscienciar de les implicacions que tenen les tries lingüístiques, tant a les xarxes 

com en la vida real. 

• Desmitificar prejudicis lingüístics que menystenen el valor del català en el món de 

l'oci. 

• Fomentar actituds favorables a la interculturalitat, posant la llengua catalana com a 

element d’unió entre les diferents cultures. 

No obstant això, abans de poder-la aplicar, s’ha conclòs que convé fer certes millores que 

facilitin la comprensió i l’avaluació de les activitats (concretament, en el cas 

dels qüestionaris), tant per als alumnes que les faran com pels professors que l’aplicaran. 

A més a més, s’han d’identificar les limitacions i els defectes de les eines digitals 

emprades; és a dir, cal avaluar si Google Sites, plataforma en la qual s’ha creat la webquest, 

i Google Classroom, plataforma que s’ha emprat per oferir als alumnes recomanacions 

d’entreteniment i oci en català, siguin exportables a altres instituts o centres per dur a terme 

la proposta didàctica. Tot plegat, s’espera que sigui revisat i perfeccionat en acabar 

el màster, amb la finalitat de poder aplicar la proposta el curs vinent. 

Per últim, seguint la línia d’aquest treball, seria interessant dur cap a un altre àmbit 

aquesta pràctica que animi els alumnes a cercar continguts en català per mitjà de 

la gamificació, i una plataforma interessant per fer-ho seria Classcraft. Convertir la tasca en 

un joc de recerca, en el qual no només s’obtenen guanys digitals, sinó també de contingut 

d’entreteniment, pot facilitar l’assumpció d’aquest hàbit tan buscat, el de tenir en compte el 

català en el temps de lleure i prioritzar-lo en cas de poder triar. Això no només 

s’aconseguiria amb el joc, sinó que també permetria estendre aquesta pràctica al llarg de, 
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per exemple, un any, amb reptes (com ara «Cerca un artista en català que t’agradi i digués 

perquè és bo») i plantejaments que resoldre (per exemple, «Canviar a una llengua més 

gran és sinònim de més visualitzacions?»).  

Mentre aquesta possibilitat no existeixi, aquesta proposta didàctica pot ser un bon punt de 

partida per començar a fer del català una llengua d’ús normal entre els estudiants, 

a partir de la qual tots s’hi puguin sentir identificats i responsables. 
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8. Annex. Enquesta «Llengües i Oci»  

Els resultats de l’enquesta de l’apartat 3.2 es troben disponibles en l’enllaç següent: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVAeQnD4djlGNqxqlmUkCraDP7lU9tTH6wc2

4zEz3YK4072g/closedform  

En tot cas, a continuació es mostren els resultats obtinguts de cada pregunta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVAeQnD4djlGNqxqlmUkCraDP7lU9tTH6wc24zEz3YK4072g/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVAeQnD4djlGNqxqlmUkCraDP7lU9tTH6wc24zEz3YK4072g/closedform
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