Unitat didàctica Exposició “El català? És chévere!”

Introducció
Objectius de l’exposició
1) Fomentar l’ús social del català com a llengua comuna de comunicació i cohesió social.
2) Adonar-se de la diversitat lingüística de casa nostra i facilitar a les persones que hi arriben —principalment, als
d’origen llatinoamericà— l’adopció de la llengua catalana. A la vegada, reconèixer l’esforç i la implicació que això
suposa.
3) Fer visible la riquesa que significa els parlants de noves llengües en la nostra societat, i, molt especialment, la
d’aquells que provenen, amb les seves llengües pròpies, de llatinoamèrica.
4) Mostrar la riquesa de l’intercanvi cultural entre persones amb orígens diferents.

Estructura de l’exposició
L’exposició consta de 13 plafons impresos digitalment sobre lona de 1’65 m. d’alçada x 1 m. d’amplada. Temps
aproximat de visita 30’.
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Idees central de l’exposició
L’exposició “El català? És chévere!” s’adreça, principalment, a la població catalana d’origen llatinoamericà però
també a la societat d’acollida.
L’exposició té com a objectiu apropar el català a les persones que, procedents dels diferents països de
Llatinoamèrica, s’han establert, durant els darrers anys, en algun dels territoris de parla catalana. A la vegada,
també té l’objectiu de sensibilitzar a la població d’acollida sobre la riquesa que representa tota aquesta
incorporació de noves llengües i cultures per a la nostra societat.
Per això, per posar en valor aquesta dimensió de riquesa que també aporten els nouvinguts i l’arribada de les
seves llengües, el contingut de l’exposició és consultable en 5 idiomes. A més del català, hi ha la presència de les
principals llengües de les persones d’origen llatinoamericà: el castellà, el quítxua, l’aimara i el guaraní.
A través del seu recorregut, l’exposició explica, de manera gràfica i entenedora, alguns aspectes de la llengua
catalana més rellevants, sobretot, a ulls d’aquells que encara no la parlen però que en perceben la seva
importància. En aquest sentit, s’inclouen tot tipus d’apunts sociolingüístics que ajuda a ubicar el català com a
llengua pròpia dels territoris de llengua catalana i com a llengua mitjana —en volum de parlants— dins del context
europeu i mundial. El punt d’arribada mostra, finalment, els avantatges que obtenen totes aquelles persones que
l’adopten, independentment del seu origen, també, lingüístic.
En definitiva, el que hi ha al darrera d’aquesta exposició és la voluntat de fer visible que la llengua catalana ha
d’esdevenir l’eix vertebrador de la diversitat cultural i lingüística que hi ha a casa nostra, una diversitat que cal ser
alhora potenciada com a factor de progrés i enriquiment cultural. Perquè, adoptar el català, genera oportunitats
socials als seus parlants i perquè promou una gestió lingüística sostenible amb la diversitat lingüística mundial.

Amb la col·laboració de:

Unitat didàctica Exposició “El català? És chévere!”

Unitat didàctica
El que pretenem amb aquesta unitat didàctica és facilitar que els visitants de l’exposició disposin d’un argumentari
ben travat que els sensibilitzi de la importància d’utilitzar una llengua o una altra llengua en la seva vida
quotidiana i que tinguin habilitats per saber-ho gestionar.
A més a més, procurarem que aquesta sensibilització es tradueixi en una presa de consciència i habilitats per de
dur a terme una gestió lingüística eficaç, cohesionadora i responsable.

A qui s’adreça?
La unitat didàctica s’adreça als cursos del primer cicle d’ESO (alumnat de 1r i 2n d’ESO).
Competències bàsiques que es treballen
Les competències bàsiques que es treballaran i que assumirà l’alumnat seran:
a. Entendre els trets lingüístics bàsics de les societats actuals, la creixent pluralitat i el seu caràcter
evolutiu.
b. Comprendre l’aportació que les diferents llengües han fet a l’evolució i progrés de la llengua i cultures
catalanes.
c. Mostrar un sentiment de ciutadania global compatible amb la identitat local.
d. Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics.
e. Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista.
f. Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable.
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Les activitats que proposem treballar
L’exposició està dividida, conceptualment, en tres grans blocs, cada un del quals ens remet a uns arguments
concrets. Això facilita que la unitat didàctica es pugui centrar, o bé en cada un d’aquests tres blocs o bé tenir-los
tots en compte com un sol tot. Això ens ha de permetre, si el grup és prou gran, realitzar les activitats en grups de
3 – 5 persones. Segons les dimensions del grup, cada subgrup es pot centrat en un aspecte concret i al final fer
una posada en comú i fer realitzar un debat general.
A continuació, descriurem quins són aquest tres blocs i facilitarem les qüestions i idees de reflexió que incorpora
cadascun.
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Els blocs i les reflexions
A) L’exposició s’obre amb 1 plafó introductori que ha anat a càrrec del jugador d’hoquei sobre patins José Luis
“Negro” Páez, que ha estat diverses vegades campió del món i d’Europa amb la selecció argentina, el FC Barcelona
i el Reus Deportiu.
Els temes de reflexió que suggerim per a aquest primer plafó, són:
- Què ens suggereix el títol de l’exposició?
- Coneixes a la persona que surt al primer plafó (en cas que no, en parlem). D’on diries que és? Què en saps de la
població estrangera resident a Catalunya? Tens relació esporàdica o habitual amb persones estrangeres?
- Com et sembla que és la població actual que conviu a Catalunya? Creus que hi ha molts o bé pocs estrangers?
Que en saps de la seva procedència?
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B) L’exposició continua amb 5 plafons que destaquen diversos aspectes de la llengua catalana, com ara les
aportacions que ha fet al lèxic del castellà, els préstecs que ha rebut de les llengües ameríndies, els lligams que
l’uneixen a la resta de llengües romàniques o els estats europeus on es parla.
Els temes de reflexió que suggerim per a aquests plafons, són:
- Saps on es parla la llengua catalana, a quants estats europeus? Aproximadament, saps quin volum de parlants
té? Quin tipus de relació té amb la llengua castellana, formen part de la mateixa família de llengües?
- Creus que la gent que arriba a Catalunya procedent d’un país Llatinoamericà sap que la llengua pròpia és el
català? si creus que hi ha desconeixement sobre aquesta realitat lingüística, a què creus que es deu?
- Quins creus que són els elements que faciliten que una persona arribada de llatinoamèrica copsi que la llengua
catalana és ben important a casa nostra?
- Creus que algú que tingui el castellà com a llengua habitual, adoptar el català, li pot resultar molt difícil.
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C) L’exposició s’acaba amb 6 plafons que mostren els avantatges que suposa adoptar el català. Les persones que
visitin l’exposició coneixeran, d’aquesta manera, les potencialitats de la llengua catalana, la capacitat que té de
generar oportunitats i, en definitiva, el seu paper inclusiu.
Els temes de reflexió que suggerim per a aquests darrers plafons, són:
- Creus que aprendre llengües obre portes i ofereix possibilitats de caràcter laboral?
- En que creus que pot ajudar en d’altres aspectes de la vida social. Fes una llista dels avantatges que aporta
conèixer la llengua.
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Elements que poden ajudar a la reflexió
El professorat que dinamitzi aquesta unitat didàctica, tindrà a disposició un argumentari i uns recursos previs que
els ha de facilitar i familiaritzar-se amb els elements que, posteriorment, vertebraran l’activitat.
Glossari de conceptes per al professorat
El significat d’aquests conceptes ajudarà els alumnes a veure el propi comportament lingüístic amb uns altres ulls i
repensar molts tòpics i hàbits que el condicionen.
Llengua comuna: La llengua comuna d’una determinada societat és la que aquesta societat comparteix en l’ús públic (no en
la vida privada). És la llengua que-independentment de la llengua que parla cadascú- el conjunt de la societat pren com a
llengua de referència amb la qual es comuniquen i s’interrelacionen.
Llengua de cohesió social: Es limita a ser una llengua que parlen la totalitat o la gran majoria dels habitants d’una societat
i que permet la intercomprensió en les relacions socials.
Gestió lingüística: Qualsevol parlant que parla més d’una llengua les gestiona, en gestiona el seu ús en decidir
(conscientment o inconscientment) les circumstàncies i els moments en els quals les parla. Aquesta gestió esdevé primordial
a l’hora d’ajudar a establir i a consolidar la llengua comuna de la societat on viu.
Abandonament de la llengua: És un hàbit lingüístic que consisteix a passar-se d’una llengua a una altra llengua en usos
socials quan no hi ha motius reals que justifiquin aquest fet. Sovint, el parlant motivarà aquesta pràctica a través
d’arguments o motius que són, en la majoria de casos, de caire subjectiu i que responen a prejudicis i tòpics dels quals no
som conscients. Però en realitat no hi ha elements empírics que ho avalin, com ara, la impossibilitat d’intercomprensió entre
els parlants.
Canvi de llengua: És un ús lingüístic que consisteix a canviar d’una llengua a una altra en usos socials quan és
imprescindible perquè l’interlocutor t’entengui.
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Recursos pràctics:
Enllacem al web de la Plataforma per la Llengua on s’hi recullen tots el recursos que hem anat publicant i que
poden ser útils per tal de completar la unitat didàctica:
https://www.plataforma-llengua.cat/publicacions

Criteris d’avaluació:
Els criteris d’avaluació que es seguiran els desenvoluparan els propis professors. De manera que, un cop
desenvolupada la unitat didàctica i ja des de l’aula, es respondrà un breu qüestionari que incorporarà els elements
i les idees vertebradores de l’activitat.
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