
 

FITXA 15. Som llengua 

Àmbit: Literatura i poesia                                                                                    Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Sensibilització entorn la importància de l’apropiació i de l’ús social de la llengua, a través de frases cèle-
bres de les figures més rellevants del país a nivell cultural, polític, literari i altres formats artístics, siguin 
contemporànies o no. 

Descripció 
L’activitat consisteix en fer una selecció de cites d’autors catalans de renom que s’hagin destacat per de-
fensar la llengua i la cultura catalanes per ser posteriorment exposades en llocs públics.  

Modalitat 1: Realització d’un taller escolar on es treballen personatges destacats de la llengua i la literatu-
ra catalana. L’activitat inclou la plasmació de les cites més destacades d’aquestes figures en murals, la se-
va posterior exposició en espais públics (per exemple, a l’interior de biblioteques i altres edificis munici-
pals, o bé als balcons de llocs emblemàtics de la localitat).  

Modalitat 2: Activitat familiar on cada llar exhibeix al seu balcó una cita diferent, escrita en una tela o lona 
i penjada com si fos un domàs. L’objectiu és visibilitzar els missatges més rellevants i que donin més pres-
tigi a la llengua. 
Modalitat 3: Creació de cartells amb les cites, que posteriorment s’exposen a diversos comerços del barri/
vila. 

Indicadors d’avaluació 
Modalitat 1: Nombre d’alumnes participants, valoració de mestres i alumnes, nombre de murals exposats  
Modalitat 2: Nombre de famílies participants, valoració de l’activitat 
Modalitat 3: Nombre d’establiments adherits, valoració de l’activitat  

Recursos 
A la CAL disposem d’un recull de cites d’algunes de les figures més destacades del país. 
El llibre 500 raons per parlar català (Edició: CCG Edicions. Autor: David Pagès i Cassú) recopila cites de per-
sonatges públics, extretes dels mitjans de comunicació. 

Observacions 
Aquesta activitat es pot fer treballant les frases més conegudes del personatge a qui ret homenatge el 
Correllengua aquell any. 

Contactes 
CAL: cal@cal.cat - 934159002 
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