
Per tal d’aprofitar la campanya Encomana el

català de la Generalitat de Catalunya, els

membres del grup de treball del CNL Les

Actituds  Lingüístiques hem elaborat aquestes

activitats, que es poden fer des d’un Bàsic 1

fins a un Suficiència o Superior i que, a més

de treballar els usos, els hàbits i les actituds

lingüístiques, també aprofiten el temari dels

respectius cursos. Per tant, aquest material

senzill pretén aprofitar que molts dels nostres

alumnes hauran vist l’anunci a la televisió o

hauran sentit la falca a la ràdio i coneixen la

campanya per treballar un tema vital per a la

transmissió pública del català i el manteniment

de l’ús social com són els hàbits lingüístics.

La falca cantada que se sent conté el text

següent subtitulat:

Activitat per als cursos Bàsic 1 i Bàsic 2

Caldrà escoltar la falca (es pot baixar en format mp3 des de la pàgina www.gencat.cat/llengua

o veure el vídeo des del Youtube o la mateixa pàgina de la SPL, si es té ordinador amb

accés a Internet) i fer llegir el text, juntament amb el text inicial de presentació. Es pot

comentar el vocabulari emprat i les estructures lingüístiques que hi apareixen. Es pot

comentar la campanya i explicar a qui s’adreça i per què. L’alumnat entendrà l’objectiu i

mostrarà una clara adhesió a la campanya que pretén fer canviar els usos lingüístics dels

catalanoparlants. Els agradarà saber que el govern de Catalunya vetlla per la integració

lingüística dels nouvinguts i promou campanyes com aquesta.

 

 

 

 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

Flequer: - Què li puc fer per berenar?

Noi: - Si us plau, voldria un entrepà.

Flequers: - Tingui, ben bo i ben calent.

Flequer: - Que vagi de gust i passi-ho bé!

Vianant: - Li parles en català?

Noi: - És clar! Així el puc practicar.

A la feina! Al carrer! Al cafè de l’amic Joan! La primera paraula, en català! Un bon dia! o

un què voldrà?. Encomana el català! Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi!

ENCOMANA EL CATALÀ!
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Activitats per als cursos Bàsic 3, Elemental 1,
Elemental 2 i Elemental 3
(per fer-les en parelles)

Primer de tot, caldrà fer-los escoltar la falca.

En el cas de la fitxa preparada, caldrà canviar el que està senyalat en groc pel nom de la

vila o poble on es fan els cursos i canviar la informació dels establiments adherits al

Voluntariat per la llengua.

1. En parelles, se’ls farà reflexionar sobre el motiu de la frase de l’anunci “La primera

paraula, en català!”. Per què és tan important?

2. En parelles, se’ls farà pensar botigues, comerços i establiments comercials de la vila

on poden començar una conversa en català els propers dies. Caldrà pensar el lloc 

concret, comentar si coneixen el botiguer o comerciant, si sap parlar català, què 

poden dir i com s’ho faran per mantenir el català durant la conversa. Caldrà comentar-

ho després a tot el grup i fer-se la ferma proposta personal de dur-ho a terme. A la

propera classe es pot comentar. Per complementar aquesta activitat se’ls pot lliurar

la llista d’establiments col·laboradors de la població.

2

Activitat per als cursos Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3
i Superior

Escriure un article d’opinió (text argumentatiu) o una carta al director sobre la importància

que “la primera paraula, en català”.

Es pot aprofitar el text adjunt “La llengua catalana i la nova immigració”, extret del material

elaborat per al programa PROFIT, com a lectura prèvia per a entendre el marc sociolingüístic

i històric que ha provocat els hàbits diglòssics dels catalanoparlants, entre d’altres qüestions.

 

 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

Activitat per als cursos Intermedi 1, Intermedi 2 i Intermedi 3

Primer de tot, caldrà fer-los escoltar la falca.

Es proposa una activitat més aviat oral, en la qual es porposarà preparar-se una intervenció

en una taula rodona (tipus exercici d’examen) en grups de 4 persones. Caldrà prendre

nota del que diguin els companys o comentar-ho després a tot el grup-classe. Caldrà:

1. valorar la campanya

2. explicar la importància de la frase impacte “La primera paraula en català!”

3. argumentar la importància de l’ús social de la llengua catalana.

En el cas de les activitats dels grups Intermedi i Suficiència, es poden aprofitar les dades

de l’enquesta d’usos lingüístics del 2003, on el percentatge de catalanoparlants que

mantenien la llengua quan l’interlocutor era castellanoparlant era baixíssim.


