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Objectius del taller 

 
L’objectiu principal del taller “Tria el teu rol. No juguis sol” és crear, a 

través d'una activitat de dinàmica de grup, un espai interactiu d'anàlisi 

i de reflexió sobre l’hàbit que tenen força catalanoparlants de canviar 

de llengua davant d’un interlocutor o interlocutora no catalanoparlant, i 

adquirir recursos per afrontar aquestes situacions.  

 

La realització de l'activitat ha de permetre als participants debatre i 

reflexionar sobre els comportaments lingüístics més habituals dels 

catalanoparlants davant de persones no catalanoparlants que entenen i 

tenen interès a aprendre català però que encara no el parlen prou 

fluidament. Els participants s’exposaran a situacions lingüístiques 

representatives freqüents en la vida real. L’experiència els portarà, 

amb la intervenció activa del dinamitzador o dinamitzadora, a analitzar 

les respostes possibles i adquirir recursos per resoldre aquestes 

situacions de forma coherent i d’acord amb els seus pensaments i les 

seves actituds.  

 

La persona que dinamitza el taller ha de procurar sensibilitzar els 

participants sobre la importància del seu paper en la creació i el 

manteniment de les dinàmiques lingüístiques envers les persones no 

catalanoparlants que viuen a Catalunya. En la majoria dels casos 

s'evidenciarà que els catalanoparlants poden comunicar-se amb 

naturalitat en català amb persones que no el parlen o no ho fan 

habitualment però l'entenen.  

 

Les situacions lingüístiques que s’hi treballen en el taller són 

representatives de tres conceptes diferenciats: el català com a llengua 

de cohesió social, la gestió lingüística i l’abandonament i canvi de 

llengua. 
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a. El català com a llengua de cohesió social 

Llengua de cohesió social és la llengua que parlen la totalitat o la gran 

majoria dels habitants d'una comunitat i que permet la 

intercomprensió en les relacions socials. Amb independència de la 

llengua habitual dels ciutadans i ciutadanes, la llengua de cohesió 

social és la llengua de comunicació en la vida pública. Perquè el català 

esdevingui llengua de cohesió social cal que les persones que el parlen 

l’utilitzin en els seus entorns habituals i facilitin espais perquè les 

persones que arriben a Catalunya el puguin aprendre.  

 

b. Gestió lingüística 

Qualsevol persona que parla més d'una llengua en gestiona l’ús quan 

decideix, conscientment o inconscientment, les circumstàncies i els 

moments en què les parla. Una bona gestió de les llengües és 

primordial per establir i consolidar la llengua pròpia del territori. 

 

c. Abandonament i canvi de llengua 

L'abandonament de la llengua és l’hàbit lingüístic que consisteix a 

passar-se d'una llengua a una altra en usos socials sense motius reals i 

objectius que ho justifiquin. Sovint, el parlant motiva aquesta pràctica 

amb arguments majoritàriament subjectius i que responen a prejudicis 

i tòpics dels quals no som conscients. En realitat no hi ha elements que 

avalin l’abandonament de la llengua, ja que en aquests casos la 

impossibilitat d'intercomprensió entre els parlants és només una 

suposició subjectiva del parlant. 

El canvi de llengua consisteix a utilitzar puntualment una altra llengua 

quan és imprescindible perquè l'interlocutor o interlocutora t'entengui. 
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Destinataris i nombre de participants 

 
El taller s'adreça principalment a la població general catalanoparlant. El 

nombre de participants previst és entre 15 i 20 persones. 

 

 

Metodologia 

 
L'aplicació del taller es fonamenta en la tècnica psicosocial de joc de 

rol en la qual els participants han de representar o assumir el paper 

d’un personatge fictici determinat prèviament. 

 

A través del joc, els participants, conduïts pel dinamitzador o 

dinamitzadora, posen en pràctica els conceptes sociolingüístics descrits 

anteriorment, i reprodueixen  situacions lingüístiques que se solen 

produir en un context real. La realització del joc de rol permet als 

participants observar amb objectivitat els propis comportaments 

lingüístics i valorar-ne els efectes. Els ha de facilitar que puguin 

treure'n les conclusions personalment sobre la coherència i eficàcia 

dels seus comportaments lingüístics més habituals i també que 

coneguin altres formes de reacció.  

 

El dinamitzador o dinamitzadora i els participants posen en comú les 

situacions representades, les reaccions i els sentiments que s’hi han 

desencadenat i també els recursos i arguments útils per poder resoldre 

de forma constructiva i natural aquestes situacions (veure annex). 

 

Es preveu que el taller tingui una durada d’1h 30min. 
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Context   

 
Algunes recomanacions útils per dinamitzar el taller  

 
a. Proposar el taller en el marc d'altres activitats relacionades 

(jornades, cursos, etc.). 

 

b. Buscar un espai acollidor, que faciliti la comunicació entre els 

participants i la creació d’un ambient distès i relaxat (una aula més 

aviat petita, disposició de les cadires en forma circular, il·luminació 

adequada, etc.). 

 

c. Conduir el taller, moderar les intervencions i animar els membres 

del taller a participar-hi activament; i atendre’n els aclariments i 

les consultes.  

 

d. Reservar un temps a l’inici de l’activitat perquè els participants i el 

dinamitzador o la dinamitzadora es presentin. 

 

e. Transmetre de forma entenedora i explícita determinats hàbits 

lingüístics dels catalanoparlants. 

 

f. Conduir l’activitat creant un ambient lúdic, dinàmic, positiu, 

d’invitació i estretament vinculat a la vida quotidiana. 

 

g. Fomentar la participació activa a través d’intervencions. 

 

h. Plantejar i desenvolupar les activitats amb arguments i objectius 

constructius, allunyats del discurs de caire polític o doctrinal. 

 

i. Respectar les diferències i les opinions dels participants. 
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Material bàsic del taller 

 
Cal disposar almenys dels materials següents: 

 
a. Joc de rol format per 15 situacions lingüístiques. Cada situació es 

treballa per parelles i està formada per tres fitxes, amb un codi de 

referència per identificar-les: 

 Dues fitxes, una per a cada membre de la parella, en les quals 

hi ha la imatge d’un personatge i la definició d’un perfil 

lingüístic determinat.  

 Una fitxa comuna que consta d’una pregunta de reflexió sobre 

la situació lingüística que prèviament haurà treballat la parella. 

 
b. Guia per als participants del taller, amb el contingut teòric 

necessari per al seguiment del taller. 

 
c. Fulls en blanc i bolígraf per als participants del taller. 

 

Altres materials possibles 

 
L’entitat o organisme coordinador del taller o bé el mateix 

dinamitzador o dinamitzadora poden elaborar un document amb les 

dades bàsiques del taller per difondre’l: 

a. Nom del taller 

b. Objectius 

c. Data, horari i nombre de places 

d. Lloc i termini d’inscripció 

e. Procediment d’inscripció 

f. Persona i dades de contacte 

 
També es recomana oferir un full de valoració als participants un cop 

finalitzat el taller. 
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Dinamització del taller 

 
El taller s'estructura en 6 fases: 

a. Presentació del taller 

b. Explicació de la dinàmica del joc de rol 

c. Escenificació de les situacions 

d. Posada en comú  

e. Proposta de recursos i arguments de suport per 

afrontar les situacions lingüístiques representades 

f. Valoració i tancament de l’activitat 

 

a. Presentació del taller 

▬ El dinamitzador o dinamitzadora del taller es presenta i explica 

l’activitat i els objectius que es pretenen assolir. També fa una breu 

referència al contingut de la Guia per als participants del taller i 

convida els participants a presentar-se (“Hola, em dic Joana i faig 

aquest taller per...”,  nom i motivació per fer el taller).  

  
▬ Es distribueixen els participants en tres grups de quatre o sis 

persones. Posteriorment els membres de cada grup s’agrupen per 

parelles. 

  

b. Explicació de la dinàmica del joc de rol 

▬ El dinamitzador o dinamitzadora explica als participants la dinàmica 

de l’activitat. A través d’un joc de rol, les parelles hauran de 

representar determinades situacions lingüístiques definides a les 

fitxes que el dinamitzador o dinamitzadora els repartirà i que els 

portarà posteriorment a reflexionar sobre determinats hàbits 

lingüístics. Cada grup treballarà, sense que es faci explícit en el 

moment de la representació, un dels tres conceptes següents que 

es diferenciaran segons el color de les fitxes: 
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 Llengua de cohesió social (cs) 

 Gestió lingüística (gl) 

 Abandonament de la llengua (a) 

 

▬ A la part inferior dreta de cada fitxa hi ha un codi de referència 

segons la situació que representi (cs1, cs2...gl1, gl2,... a1 , a2, etc.). 

 

c. Escenificació de les situacions 

▬ Cada parella rep un sobre que conté tres fitxes: una per a cada 

membre de la parella i una fitxa comuna. 

  
▬ Les fitxes individuals defineixen un personatge concret amb un 

perfil lingüístic determinat (nom, professió, lloc d’origen i 

competències lingüístiques). Cada participant llegeix en privat el 

contingut de la fitxa sense que la parella llegeixi la fitxa de l’altre. 

 
▬ Un cop que els participants hagin conegut els personatges que han 

de representar, el dinamitzador o dinamitzadora torna a fer una 

breu explicació de l’activitat i indica el moment en què es pot 

començar el joc de rol. Es tracta que els participants assumeixin el 

rol del personatge descrit a la fitxa i el representin davant les 

respectives parelles. No és important si és un home o una dona, el 

sexe del personatge fictici no necessàriament ha de coincidir amb el 

de la persona que el representa. 

 
▬ Si es considera adequat, els participants poden disposar d’objectes, 

disfresses, maquillatge o altre material que els ajudi a 

caracteritzar-se. 

 
▬ Els participants s’asseuen per parelles amb distància entre elles i 

intenten reproduir la situació que s’explica a la fitxa. Cal que els 

participants tinguin present que no poden llegir la fitxa de l’altre!  
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▬ Posteriorment la parella, a partir de la pregunta de reflexió de la 

fitxa comuna, intercanvia opinions, pensaments, etc., que s’han 

generat durant la representació dels personatges. 

 

d. Posada en comú 

▬ Els membres de cada grup es retroben i expliquen les diferents 

situacions, expressen els sentiments que han tingut, com han resolt 

la situació, quines mancances han descobert en el propi 

comportament, etc. Per facilitar la posada en comú de tots els 

participants, es nomena una persona de cada grup com a  portaveu 

per anotar en un paper les conclusions o idees que sorgeixin en el 

debat.  

 
▬ Es reuneixen tots els participants del taller. El dinamitzador o 

dinamitzadora convida els portaveus de cada grup a exposar les 

idees o conclusions apuntades; paral·lelament  estableix una relació 

entre les experiències viscudes i els blocs conceptuals subjacents: 

cohesió social, gestió lingüística i abandonament de la llengua. Si 

cal, en defineix breument els conceptes i condueix la reflexió amb 

els qüestionaments i arguments de cada bloc. 

 

e. Proposta de recursos i arguments de suport per afrontar les 

situacions lingüístiques representades 

▬ Finalment, el dinamitzador o dinamitzadora dedica el final de 

l’activitat a explicar els recursos i arguments facilitadors i resolutius 

de situacions lingüístiques que en certs moments poden crear 

conflicte, utilitzant com a suport la Guia per als participants del 

taller. 

 

f. Valoració i tancament del taller 

▬ Es reparteix als participants un document de valoració del taller 

perquè l’emplenin. 
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Recursos per facilitar la comunicació 

Aquests recursos pràctics i arguments de suport que es recullen a 

continuació són propostes per afrontar les situacions que es treballen 

en el taller. Els participants les poden consultar sempre que vulguin i 

els poden ajudar, en alguns moments, a facilitar la seva activitat 

davant de situacions que li demanin una gestió lingüística concreta que 

no acaben de saber com resoldre:  

▬ Començar sempre en català tenint presents els motius d’atendre i 

d’entendre’ns en aquesta llengua.  

▬ Escoltar molt la persona, de manera que se senti acollida.  

▬ Potenciar la comunicació a través dels recursos que ofereix el 

llenguatge no verbal, com per exemple: 

 Parlar a una velocitat inferior a la normal. 

 Simplificar el vocabulari. 

 Acompanyar el missatge amb gestos. 

 Fer preguntes que mirin de comprovar que l’interlocutor o 

interlocutora ha entès correctament la informació. 

 Interpretar els missatges incomplets i ajudar a  completar-los. 

 Anticipar el tema de conversa, de manera que pugui 

comunicar-se amb una resposta simple. 

 Repetir frases i, si escau, traduir-les. És a dir, primer dir-les en 

català i després traduir-les a la llengua de l’interlocutor o 

interlocutora. 

▬ En cas que detectem que l’interlocutor o interlocutora té dificultats 

per entendre’ns, podem fer servir les estratègies següents: 

 Parlar amb frases d’estructura senzilla i escoltar molt (la 

persona se sentirà més acollida). 
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 Si s’utilitza una altra llengua diferent del català, intentar repetir 

alguna paraula o frase en català, per exemple, i acomiadar-nos 

en català. 

 Si se’ns demana que canviem de llengua, trobar-ne una que 

sigui tan familiar com sigui possible per a l’interlocutor o 

interlocutora.  

 Intentar evitar les situacions tenses pel fet d’utilitzar una o 

altra llengua. 

 

Arguments de suport 

Els arguments que es faciliten a continuació seran útils per al 

participant quan es trobi amb la necessitat de gestionar algunes 

situacions lingüístiques. La finalitat és fer servir amb normalitat la 

llengua catalana amb tothom, de manera que l’han de fer guanyar 

confiança, decisió i tranquil·litat.  

 

a.  Parlar en català comporta avantatges als qui ja el parlen... 

▬ Produeix el sentiment de col·laborar tant en el manteniment de la 

llengua com en la integració i major participació social de les 

persones que no la saben.  

▬ Parlar en català a qui no el sap facilita que el pugui aprendre amb 

normalitat, eficàcia i varietat lingüística gràcies a les diverses 

situacions en què el podrà sentir. 

▬ Incorporar l’hàbit de parlar en català sense fer distincions produeix 

també l’efecte d’actuar amb plena normalitat. 

▬ Parlar en català habitualment amb tothom i trencar la norma 

interioritzada de parlar en castellà a qui sembla que no parla català, 

no comporta problemes de relació. 
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▬ Els catalanoparlants que parlen la seva llengua reben sovint 

l’agraïment dels qui volen aprendre català, ja que d’aquesta 

manera el poden aprendre i/o activar-lo.  

▬ Quan es pressuposa que una persona no parla català i per aquest 

motiu se li enraona en una altra llengua, se la discrimina perquè no 

el podrà aprendre fàcilment. També se la discrimina en tant que no 

se la considera part de la comunitat sinó una persona forana; pot 

ser-ne clarament conscient. 

▬ Parlar en català a qui no el parla és una forma de facilitar-li 

l’aprenentatge d’altres llengües, ja que una persona que en sap 

dues està més preparada per aprendre’n més.   

 

b.  ...i també als qui encara no el parlen 

▬ Utilitzar la llengua del país sempre potencia la comunicació amb els 

seus ciutadans i constitueix una mostra de sensibilitat i 

reconeixement envers la seva cultura. 

▬ Saber també català comporta avantatges en comparació amb saber 

només castellà i és un valor afegit per a la persona que el sap. 

▬ Saber català i castellà comporta més facilitat per aprendre altres 

llengües.  

▬ Ser receptiu a sentir el català permet aprendre’l més fàcilment i 

eficaçment.  

  
En l’àmbit laboral 

 Facilita la possibilitat de trobar feina a qui no en té, ja que 

sovint és un requeriment i a vegades una conveniència.  

 Facilita l’adquisició d’un títol acreditatiu del coneixement 

d’aquesta llengua.  
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En l’àmbit social 

 La meitat de les persones que viuen a Catalunya parlen en 

català habitualment. Entendre-les i poder conversar amb elles 

en aquesta llengua és obrir-se a noves amistats (amics, veïns, 

companys de feina, passavolants, parents, etc.). 

 Participar en l’àmbit associatiu, tant d’oci com d’esport o d’altres 

activitats, és un fenomen molt viu a Catalunya; entrar-hi és 

enriquir-se culturalment i socialment. La llengua més habitual en 

aquest àmbit és el català. 

 
En l’àmbit cultural 

 Saber català ens fa ser més receptius a la cultura catalana 

(tradicional, científica, artística, etc.), ja que es produeix 

normalment en aquesta llengua.  

 Saber català fa ser-ne, també, en l’àmbit de la comunicació 

cultural (ràdio, premsa i televisió), en què el català és una 

llengua ben viva.  

 Saber català fa ser-ne, també, en l’àmbit de la cultura general, 

que sovint es genera en català (llibres, conferències, etc.). 

 Entendre correctament el català permet obrir-se a totes 

aquestes manifestacions, seguir-les bé, estar al dia i connectar-

se amb el país i amb la cultura en general. 

 

c.  Utilitzar el català comporta avantatges també als qui 

treballen amb el públic 

▬ Emprar la llengua del país és un valor competitiu: fa que augmenti 

el prestigi de l’empresa a través de la seva imatge, ja que, 

efectivament, l’ús del català comporta una adhesió a l’empresa per 

part dels consumidors.  
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▬ Enriqueix la comunicació amb els clients. Els usuaris/consumidors 

reben amb molta satisfacció que la comunicació directa amb ells i 

els missatges publicitaris siguin en la seva llengua. 

▬ Estableix proximitat, crea fidelització i llaços de confiança. 

Comporta aconseguir un guany en les relacions amb tots els agents 

implicats: empresa, consumidors i clients, proveïdors i treballadors. 

Augmenta la satisfacció del client i la seva fidelització. 

▬ Marca la diferència i augmenta la qualitat del servei. Una empresa 

que incorpora el català en la seva política comercial és més oberta, 

dinàmica i plural. 

▬ Innova, avança i progressa. El català forma part d’aquest progrés. 

L’empresa que utilitza el català augmenta la qualitat del servei. L’ús 

de les noves tecnologies comporta un desplegament de les 

infraestructures de les telecomunicacions, amb la qual cosa una 

empresa aconsegueix ser més moderna i competitiva i pot aplicar 

més fàcilment el multilingüisme. 

▬ És fàcil. Hi ha moltes eines, recursos i materials disponibles al web 

Llengua catalana (http://www.gencat.cat/llengua) perquè treballar 

en català sigui més còmode i possible. 
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