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1. Introducció.

L�ensenyament de la llengua catalana a l�alumnat d�incorporació tardana mostra, massa
sovint, una realitat: el català és una llengua reduïda a l�àmbit d�ús escolar, a vegades, i
això ja és més greu, a l�aula d�acollida.
La situació, abans esmentada, ens fa creure que només podrem evitar uns resultats
decebedors si trencam aquesta dinàmica: el català hauria de ser la llengua vehicular de
l�ensenyament (no sobre els papers) i ser present en altres àmbits d�ús.
El nostre esforç ha tingut, precisament, aquest objectiu: la creació de situacions
comunicatives en què hagi de ser usada la llengua catalana.
Des d�aquesta perspectiva, hem creat un seguit d�activitats que han empès aquest
alumnat a parlar català fora de l�aula d�acollida.
Si tant voleu, i quasi sense voler, amb aquestes activitats, els nostres alumnes cada
vegada han hagut d'anar més lluny per usar la llengua. Primer, al nostre centre; després,
amb els majors de la barriada; llavors, al mercat de Pere Garau; i, finalment, a un poble
de Mallorca. L'excusa per sortir de l'aula, només una: usar la llengua.

2. Activitats.

• La primera és la �Visita-descoberta del nostre centre�. Les proves de què consta
són senzilles i quotidianes, pautades i necessàries. La capacitat individual i el treball
en equip s�hi combinen. Si se�n surten, ja poden treure un llibre, comprar un
berenar, demanar un full de sortida, encarregar fotocòpies... i fer-ho en català.

• La segona activitat és "Visita al club de la Tercera Edat de Son Real". Aquesta
activitat la plantejàrem com un acostament del nostre alumnat a la realitat
mallorquina, sobretot la dels vells (depositaris de la nostra llengua i cultura popular,
i moltes vegades relegats a un segon plànol en la nostra societat actual). Enfrontar el
món dels vells amb el dels joves nouvinguts ens va semblar una experiència
interessant i enriquidora. Preparàrem un qüestionari per fer als vells i un altre per fer
als alumnes i anàrem a posar en pràctica el que havíem après a l'aula.

• Amb un patró molt semblant, vàrem dissenyar "Visita al Mercat de Pere Garau".
Una gimcana que no exigeix gaire despeses ni temps per desenvolupar-la. Els
resultats són immediats i motivadors. Els alumnes van a comprar, demanen fruites,
verdures, preus, etc.

En tots tres casos, hi ha una fase prèvia que consisteix a treballar els vocabularis i
estructures que hauran d�emprar els alumnes, a més a més, d�un resultat final; que
pot anar des d�un mural, un muntatge de fotografies a l'enregistrament d'un vídeo o
d'una cinta magnetofònica.



La posterior visualització i audició de la feina realitzada engresca i motiva l'alumnat,
ja que aquest constata que pot intercomunicar-se mínimament en català, fet que el
pot encoratjar a parlar una llengua que encara no domina prou bé.

3. Activitat en projecte.

• Dins una mateixa línia d�actuació us presentam el projecte �Visita-descoberta de
Sóller a Fornalutx�. Possiblement és el més ambiciós dels quatre. Volem viure una
jornada d�immersió lingüística, crear les circumstàncies idònies que permetin anar
de botigues, conèixer Mallorca i la seva cultura en la nostra llengua.

a. Materials elaborats

• De les activitats anteriors s'han elaborat els següents materials:

• �Visita-descoberta del nostre centre�

- Gimcana amb cinc controls per a desenvolupar dins les distintes dependències
de l'institut.

- Enregistrament d'un vídeo del desenvolupament de l'activitat i la seva posterior
reflexió.

• "Visita al club de la Tercera Edat de Son Real"

- Qüestionaris per als alumnes i per als majors.
- Tres pòsters amb el procés de preparació de l'activitat i fotografies dels diàlegs

(amb bafarades) entre els alumnes i els majors al local de la Tercera Edat.
- Enregistrament d'una cinta magnetofònica amb els diàlegs efectuats amb els

majors per treballar amb els alumnes posteriorment a l'aula.
- Enregistrament d'un vídeo previ a l'activitat on els alumnes demostren les

destreses adquirides sobre presentacions personals.
- Enregistrament d'un vídeo de la visita al club de la Tercera Edat de Son Real.

• "Visita al Mercat de Pere Garau"

- Gimcana amb tres controls per a fer dins la plaça Pere Garau.
- Dos pòsters amb les fotografies i els diàlegs (amb bafarades) que es dugueren a

terme al mercat de Pere Garau.
- Enregistrament d'un vídeo amb la visita a Pere Garau amb els diàlegs

mantinguts.

• �Visita-descoberta de Sóller a Fornalutx�

- Tres fulls d'activitats de diversa índole per desenvolupar dins i fora del poble.
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Acollida lingüística

ACTIVITAT: JA CONEC L�INSTITUT

EQUIP:_______________________________

1.INTRODUCCIÓ

L�activitat consistirà en una gimcana, amb cinc controls situats a l�interior de l�IES, on
S�ha d�arribar amb les activitats i preguntes completades, relacionades amb el món de
l�escola.

CONTROL NÚMERO 1 (DIRECCIÓ)

a) Qüestionari.

- Em pots dir dues activitats que es fan l�horabaixa?____________________________

______________________________________________________________________

- Què costen?___________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Quins dies es fan?______________________________________________________

______________________________________________________________________

- Quin horari tenen?_____________________________________________________

______________________________________________________________________

PUNTUACIÓ: 0 5 10
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EQUIP:_______________________________

CONTROL NÚMERO 2 (BIBLIOTECA)

a) Diàleg.

- Bon dia! Teniu ____________________________ (tria un llibre de lectura)

- El puc treure?

- Quants de dies?

- Gràcies. Adéu.

PUNTUACIÓ: 0 5 10

EQUIP:_______________________________

CONTROL NÚMERO 3 (BAR)

Has d�entrar al bar i fer el següent:

1.Saludar.

2.Demanar un entrepà i una beguda.

3.Demanar el preu (què costa?, què val?, quant és?)

4.Donar les gràcies.

5.Acomiadar-te.

PUNTUACIÓ: 0 5 10



EQUIP:_______________________________

CONTROL NÚMERO 4 (SALA DE PROFESSORS)

a)Diàleg

- Bon dia, tenc mal de ______________________________. Vull anar a casa. Em pot

Fer un full de permís de sortida.

Heu de contestar en català a les preguntes del professor i aconseguir el permís.

PUNTUACIÓ: O 5 10

EQUIP:_______________________________

CONTROL NÚMERO 5  (CONSERGERIA)

-Bon dia, em pot fer________________  fotocòpies.

-Quan estaran?

Demana el preu.

Acomiada�t.

Dóna les gràcies.

PUNTUACIÓ: 0 5 10
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ACTIVITAT VISITA AL CLUB DE LA TERCERA EDAT DE SON REAL

1. Introducció.

Aquesta visita pretén acostar els nostres alumnes nouvinguts a la realitat mallorquina i
crear entre la comunitat receptora (en aquests cas els nostres majors) i els nous
immigrants uns vincles d´únió, a través del diàleg i el coneixement mutu.

2. Qüestionari dels alumnes.

a. Què nom vostè ?

b. Em pordria dir el seu nom complet ?

c. On va néixer vostè ?

d. És casat ?

e. Té fills?

f. Què nomen els seus fills ?

g. De què feia feina vostè ?

h. On viu vostè ?

i. Què fa habitualment ?

j. Què li sembla la joventut actual ?

k. Sap alguna cançó popular ?

l. Podria cantar-la ?

m. Com es fa un pa amb oli ?

n. Quin plat li agrada més ?

o. Com era abans la ciutat ?

p. Què opina de la situació de Palma ara ?

q. Està d´acord que els homes duguin arracades ?



r. Expliqui què opina de les persones que no parlen el mallorquí ?

s. Adéu, gràcies per tot, fins una altra vegada.

Departament de Llengua i literatura catalanes
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PREGUNTES QUE PODEU FORMULAR ALS ALUMNES

1. Què noms ?

2. Quants anys tens ?

3. On vas néixer ?

4. Quant de temps fa que has arribat a Palma ?

5. T´agrada l´escola ?

6. A quin institut vas a escola ?

7. Què nom el teu professor ?

8. Què nomen els teus pares ?

9. Teniu germans ?

10. On viuen els teus padrins ?

11. Quin plat mallorquí vos agrada més ?

12. Què vos agrada més de Mallorca ?

• Podeu formular altres preguntes curtes als alumnes, sempre que ells vos puguin
entendre.

• Parlau-los sempre en mallorquí, a poc a poc,  perquè ells puguin aprendre la
llengua.

Gràcies.

Palma, 15 de març de 2002.
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ACTIVITAT VISITA-DESCOBERTA DEL MERCAT DE PERE GARAU

1. Introducció

L´activitat consistirà en una gimcana, amb tres controls situats a l´exterior del
mercat, on s´hi ha d´arribar amb les activitats i preguntes completades,

relacionades amb el món de les fruites i les verdures.

CONTROL NÚMERO 1

a. Qüestionari

- Què val un quilo de pomes ?

- Què costa mig quilo de peres ?

- Hi ha prunes en aquesta època ?
DIÀLEG

- Bon dia ,tenen  ............................. ?  (Tria una fruita)    (Vosaltres teniu només 1�)
........................................ [contestació del placer]
- En vull mig quilo.

- Quant és ? [pagau]

- Gràcies. Adéu
                                                                   Son Gotleu

                                                                        Palma                                   Ens trobarem
aquí



b. Activitat

Heu de venir al control amb una tomàtiga, una ceba i un pebre de distintes
parades.

Pregunta que heu de fer:  Em podria vendre un/una .........................?

CONTROL NÚMERO 2

a. Qüestionari

- A quant van les cebes ?

- A quant van els espinacs ?

- Troba la paraula que sobra: Peres, tomàtigues, maduixes, llimones, mandarines.

DIÀLEG

- Bon dia ,podria posar-me  ............................. ?  (Tria una verdura)    (Vosaltres
teniu només 1�)

........................................ [contestació del placer]
- En vull un quart de quilo.

- Quant és ? [pagau]

- Gràcies. Adéu
                                                                   Son Gotleu

Ens trobarem aquí                                        Palma

b. Activitat
Heu de venir al control amb una relació de productes que vagin a més d´un euro el

quilo.

................................    ..............................    .............................
...............................

......................................     .....................................    ...................................    ......................................



CONTROL NÚMERO 3

a. Qüestionari

- Hi ha mongetes a la plaça? Assenyala una parada al plànol.

- Hi ha pèsols a la plaça? Assenyala una parada al plànol.

- Cercau una fruita de color groc Digau el seu nom.

DIÀLEG

- Bon dia ,li queden  ............................. ?  (Tria una verdura)    (Vosaltres teniu
només 1�)

........................................ [contestació del placer]
- En vull tres  (una verdura que es vengui per unitats)

- Quant és ? [pagau]

- Gràcies. Adéu
                                                                   Son Gotleu
Ens trobarem aquí

                                                                   Palma
b. Activitat

Heu de venir al control amb el nom de quatre plats típics de Mallorca.
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ACTIVITAT VISITA-DESCOBERTA DE SÓLLER I
FORNALUTX

No oblideu: saludar, demanar la informació, pagar, donar les gràcies i acomiadar-vos.
Consell: podeu preparar i assajar el diàleg prèviament.
Norma: tots els alumnes del grup han de fer alguna activitat.

Bona sort! Que guanyi el millor o els millors!
Recordau: no s�hi valen les trampes, si no hi haurà penalització.

ANAM AMB TREN

1.Heu de comprar els ___ bitllets de tren de Palma-Sóller.
2.Si surt més barat comprar-los d�anada i tornada, ho heu de fer.

CERCAM UN PUNT D�INFORMACIÓ O ENS DIRIGIM A L�AJUNTAMENT.

Abans de començar el nostre recorregut pel poble, ens convé demanar si ens poden donar un plànol de
Sóller i si tenen marcats els itineraris o visites d�interès. Recolliu el màxim d�informació, després us serà
útil.

ENS ATURAM AL FORN \ PASTISSERIA.

La primera cosa important és arribar-hi, així doncs heu de demanar on hi ha un forn  i seguir les
indicacions.

Si ja hi sou, podem començar: heu de descobrir els productes típics de l�època de Pasqua que venen a les
pastisseries, n�hi ha un de salat i un altre de dolç. A continuació completau la graella:

PRODUCTES TRADICIONALS DE PASQUA.
Productes Tipus Preus

Panades De carn, ...

Ja ho teniu?. Idò, podem continuar. Hauríeu d�aconseguir el màxim d�informació sobre les ensaïmades:
tipus, preus...
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ENSAÏMADES.
Tipus Pes Preus

Ah!. No podeu sortir de l�establiment sense saber quin és el producte dolç tradicional del poble.
Finalment, abans de partir, heu de comprar un pa petit i una petita quantitat de______
___________, els hem de tastar.

UNA SEGONA ATURADA: LA XARCUTERIA. �EMBOTITS LA LLUNA�

Heu de fer un llistat de productes que podem comprar en una xarcuteria:

________________  _________________ ____________________ _______________

________________ __________________ ____________________ _______________

Ara, n�hauríeu de trobar, com a mínim tres, que siguin tradicionals de Mallorca:

________________  ___________________ ________________________.

A continuació heu de comprar un tros petit d�un formatge mallorquí semicurat i suau de gust.

Abans de partir, heu d�anotar dos formatges mallorquins, dos menorquins i dos d�altres llocs:

Mallorquins: _________________________ ________________________________

Menorquins: _________________________  ________________________________

Altres: ______________________________ ________________________________

BERENARS I DINARS: UN RESTAURANT.

Volem acostar-vos una mica més a la nostra gastronomia, així que ara us proposam visitar un celler i
demanar si ens poden contestar un breu qüestionari. Us suggerim algunes preguntes, però n�heu d�afegir
d�altres.
__ Quins són els plats que més demana la gent?
__ Quines són les postres típiques de Mallorca?
__ Quins són els plats tradicionals de Pasqua?
__ Quins ingredients té el següent plat?:
__ Quins tipus de clients van a menjar-hi?

Quan torneu a sortir al carrer, tractau de trobar alguna persona que us expliqui com fa el frit mallorquí
(ingredients, estris i preparació).

UNA ALTRA ATURADA: �SA FÀBRICA DE GELATS�

A Sóller, també hi podem trobar una gelateria, que ens interessa visitar. Ara hem de descobrir quins tipus
de gelats venen, de quins preus, si en fabriquen algun de gust especial, recomanacions i preus. Si tenen
una carta de gelats i ens la poden mostrar, millor encara.

 VISITES BREUS: CA N�OLIVER (Roba de llengües) I MOBLES CASTANYER

Entrarem a Ca n�Oliver , els demanarem si ens poden ensenyar tela de llengües i explicar-nos per què
s�empra.
 La següent visita és a Mobles Castanyer, ara si és possible voldríem veure un bufet i un canterano. Saber-
ne els usos tradicionals, les fustes emprades per fer-los, si la gent encara en compra...
Vosaltres podeu dibuixar-los i anotar davall tot allò que trobeu curiós



BERENAM I COMENTAM LES NOSTRES DESCOBERTES.

Una persona de cada grup contarà com els ha anat l�experiència de comprar en català. Podria començar
així: Ens ha agradat _______________________ perquè _______
________________________. No ens ha agradat ___________________________
perquè _______________________. Hem trobat fàcil _______________________.
Hem trobat difícil _______________________________. Ens ha sorprès ________
____________________...

Després que cada grup hagi parlat, els altres podran opinar sobre allò que han comentat els companys.

TAFONA CA�N DET.

Abans d�anar a visitar la tafona, necessitam una mica de vocabulari previ. Escriviu les definicions de les
següents paraules:
Tafona:
Premsada:
Oli verjo:

NOSALTRES PASSEJAM PEL POBLE

Hauríeu d�apuntar els llocs visitats i encerclar els que més us agradin. Què trobau de Sóller?.

PARTIM CAP A FORNALUTX, A PEU.

De camí cap a Fornalutx, podem ampliar el nostre vocabulari sobre el paisatge ( arbres, cases, accidents
geogràfics...), fotografiar-los, dibuixar-los, descriure algun racó...


