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Salutació



Benvolgutvoluntari,/Benvolgudavoluntària,

Et donem la benvinguda al projecte Xerrem de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana.

Comptem que assumeixes el compromís d’acompanyar durant un temps, com a ciutadà o ciutadana,
personesinteressadesainiciarͲseoamillorarenlaparladelcatalà,iquehovolsfercreantunsentornsen
què aquestes persones puguin parlar força, ajudarͲse mútuament i rebre indicacions teves perquè
aconsegueixin,paulatinament,unnivellmésaltdecompetència.

L’objectiuprincipaldelprojecteésprecisamentaquest:estirardelallengualagentquevolpracticarelcatalà
iajudarͲlaaferͲhomillor.Tambétenimcomafitesaconseguirunarelaciócordialienriquidoraentregent
diversaidifondrereferentsdecatalanitatentreelsassistents,atèsquellenguaipaíssónindestriables.

ElsconversadorsqueacudeixenalsgrupsXerremdisposend’undossier,elManualperagrupsdeconversa,
ambunamuniódepreguntessobretemesdelavidaquotidianaqueelshand’impulsaraxerrardemanera
desinhibidaid’acordambelgraudedominiquetenen.Ésdossiercomplementatambunseguitderecursos
i activitats posats al seu abast perquè els facin servir tant corporativament com de forma individual, i
orientats,tots,acomprendreiaparlar.

Aquesta guia vol facilitarͲte la conducció de les sessions de conversa. Et caldrà tenir al davant el Manual
esmentatperseguirlesindicacionsques’hifan.Comptemambtuperanarmillorantiampliantelventall
d’activitatsimotiusdeconversaquehitrobaràs.NodubtisaposarͲteencontacteamblaCALperferͲnos
suggerimentsenaquestadirecció.

Estem segurs que l’experiència que inicies serà de gran utilitat per als ciutadans que volen fer del català,
també,lasevallengua,queseràperatuunenriquimentpersonaltantpelquerebràsd’ellsicompelsfruits
quedonaràlatevagenerosadedicació,iqueconstituiràperatotsplegats,guiesiassistents,unatrobadade
ciutadansdisposatsaescriurejuntsunanovahistòria,mésplenaiengrescadora,peralnostrepaís.

Salutacionscordialsdel’equipgestordelprojecte.


Barcelona,setembrede2013
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Xerrem,unprojectedelaCAL



QuèéslaCAL?


LaCoordinadorad’AssociacionsperlaLlenguacatalana(CAL)vanéixerel23d’abrilde1996amblavoluntat
de fer un treball de xarxa entre associacions i persones a títol individual d’arreu del país, que volguessin
implicarͲseenunprojectebasatentresgransobjectius:

x
Garantirunfuturdigneperlanostrallengua,totreivindicantpolítiquesactivesqueenpromoguin
l’ús social i n’afavoreixin la plena normalització. I, paralͼlelament, incidir en la presa de consciència de la
gentrespected’aquestfet.
x

Acabarambelmenystenimentdelanostraculturai,pertant,presentarͲlaarreudelmóncomelque
és:unaculturainnovadora,integradoraidesacomplexada.
x

Reclamarelreconeixementdelaunitatil’oficialitatdelallenguacatalanaentotelseuterritori:de
SalsesaGuardamarideFragaaMaó.

LaCALesvertebraennuclisterritorialsdesd’onespotactuardemaneramésdirectamitjançantactuacions
adreçades a cada lloc concret. Actualment hi ha 21 nuclis constituïts arreu dels Països Catalans, però la
majoriaesconcentraenelPrincipatdeCatalunya.Amésamés,avuijasónmésde600lespersonessòcies
del’entitat.

Les nostres eines de treball són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant activitats
adreçadesapromourelanostraculturaillengua.Pretenemquelagentgaudeixid’unanormalitatcatalana,
i a la vegada, s’adoni de la seva necessitat. Així doncs, mitjançant aquest discurs volem fer veure a les
personesl’anormalitat—nonomésculturalilingüística—enquèvivim.


Quèfa?


Aquests objectius es materialitzen en l’actualitat en projectes com ara el Correllengua, els Premis Joan
Coromines,elprojecteXerrem,larevistal’Escletxa,lesiniciativesdesnuclislocals,lescampanyesafavordel
català,etc.


En el projecte Xerrem hi participen gairebé dos centenars de persones voluntàries que treballen en un
centenar d’espais cedits per institucions i colͼlectius, i atén unes vuitͲcentes persones interessades en la
pràcticadelcatalàoral.
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BasemetodològicadelprojecteXerrem

ElprojecteXerrem...


...facilitaunaprenentatgeinformaldelallengua

L’aprenentatgeinformaléselques’obtémitjançantlesactivitatsdelavidadiàriarelacionadesambeltreball,lafamíliaoeltemps
lliure.Noestàestructuratihabitualmentnocondueixal’obtenciódecaptítol.Lanostraactivitatéslaconversa.


...promouconversesderelaciósocial

Sónlesquenotenenmésobjectiuquelabonaentesaentrepersonesienelsqualselsconversadors,perunabanda,exterioritzen
el que experimenten,coneixen, recorden, saben i pensen, iper l’altra, s’interessen pel que experimenta,coneix, recorda, sap i
pensalagentambquiparla.


...comptaambl’aprenentatgehoritzontalicooperatiu

Peraixòsovintlesconversesqueesgenerennosónconduïdesnimoderadespelsmonitors:elsconversadors,agrupatsenpetits
grups,parlenambllibertatentreellsiaprenenelsunsdelsaltres.


...introdueixlesconversesambpreguntes/motor

Ferpregunteséslamaneraméshabituald’engegarimantenirconversesinformals.Elmanualdeconversaenproposapropdemil.


...possibilitalasimultaneïtatdenivellsdecompetència

Lespreguntess’estructurenencincnivellsdecomplexitatdiscursivacreixent,cosaquepermetagruparelsconversadorssegonsla
sevacompetència:inicial(començaraparlar),mitjana(llançarͲseisermésfluids)iavançada(millorar).


...proposatemesdelavidaquotidiana

Lesconversesgirenal’entorndeqüestionsnocompromeses,habitualsidelesqualstothompotdiralgunacosa:temesrelatiusa
lapròpiapersona,l’entornhumàifísic,lesnecessitatsméscompartidesielsinteressosculturalsméscomuns.


...fomentaeldiàlegassertiu

Els conductors dels grups de conversa estan amatents a fer que hi hagi implicació dels conversadors per superar inhibicions
bloquejadoresiqueespractiquil’assertivitatperdesactivarpossiblesagressionsverbals.


...vinculallenguaipaís

Elsconductorsdelsgrupsaportenreferentsdecatalanitatvinculatsalstemesdeconversaproposatsiajudenaixíapercebrela
llenguacatalanaenelseuentornpropi:històric,cultural,paisatgístic,patrimonial,etnològic,etc.


...creacohesiósocialentregentdiversa

L’única condició que agrupa els conversadors és l’interès per parlar català i millorarͲne la competència. Això fa que es puguin
trobarpersonesd’edat,procedènciaiculturabendiversaique,enconversardeqüestionscomunesalacondiciód’humans,s’hi
conreïfàcilmentriquesainformativa,coneixementinterculturaliforçacomunicacióinterpersonal.


...esduuatermeambvoluntariatnoprofessional

Lafuncióprincipaldelsguies,abandadeconduirlessessions,consisteixamostraralsconversadorscomesdiuenlescosesen
catalàinotantperquèesdiuenaixí:nosónensenyantsprofessionalsdelallengua,sinóbonsusuaris.
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QuèésinoéselprojecteXerrem


5ElprojecteXerremofereixtrobadesenespaisd’úspúblicapersonesquetenenl’expectativadeparlarencatalàiserajudatsa
desinhibirͲse,sermésàgilsomillorar.Esduuatermemitjançantsessionsconduïdesperpersonesvoluntàriesquetenenlamissió
defacilitarpràctiquesdeconversaentreelsassistentsiassessorarͲlosperquèavancinenfluïdesaicorrecció.Elsvoluntarispoden
sermésd’unielprojecteelsdotad’amplisrecursosperduratermeambeficàcialessessions.Enpodentreureprofitpersones
ambdiferentsnivellsdecompetència.Sóngrupsdeconversa.

Noésmissiódelsvoluntaris:


4 Ensenyar, és a dir, destinar temps i exercicis a explicar i treballar qüestions gramaticals o d’escriptura. Les tasques de
voluntariatqueesfanalsgrupsXerremnohandeseralternativanicompetènciadel’activitatprofessionaldemestresiprofessors.
Idifícilmentespodriaconcebreungrupd’aquestescaracterístiquesambmésd’unvoluntari.ElsgrupsXerremnosónclasses.

4Conduirtertúlies,ésadir,organitzardurantlessessionsllarguesconversesreals,ambtotselsassistentsjunts,sobretemes
d’actualitat.Hihauràassistentsquenos’hisentirancòmodespelconstrenyimentaparlardetemesopinables,pocfamiliarsofins
i tot desconeguts, o per considerarͲse amb poca competència lingüística per intervenir, i desistiran d’assistirͲhi. La persona
voluntària—aquicaldràprepararnouscentresd’interèsperacadasessió—nopodràferlafunciód’assessoramentredirigeix
activament la trobada i no serà oportú que faci correccions enmig d’un diàleg viu entre persones. Amb les tertúlies no es fan
pràctiquesdeconversa—lesquepermetenalhoraparlarimillorar—sinóconversesrealsqueconcentrenl’atenciósolamentenel
tema.ElsgrupsXerremnosóntrobadesd’intercomunicació.

4 Fer conferències o llargues exposicions temàtiques, per interessants que siguin. Als assistents cal oferirͲlos facilitats de
pràcticadeconversaisuggerimentsdemillora.LesinformacionssobreelpaíscaldonarͲlesdemaneraplaneraisenzillaidesdela
posiciódeciutadansquel’estimenlasevaterra,nopasdesdelrangd’entesosqueesdirigeixenaunaaudiència.ElsgrupsXerrem
nosónespaisdeformaciócultural,històricaopolítica.



Preguntesfreqüents



Peraquinespersonesésaconsellableonolaparticipacióenelsgrupsdeconversa?

Elsgrupsdeconversa—talcomhoplantejaelprojecteXerrem—sónidonisperapersonesquejacompreneninterlocucionsfetes
encatalà,perònos’hanatrevitaferͲlesͲhi(grauinicial),peralesquejapodenparlarperòelsfaltaagilitatibagatgelèxic(grau
mitjà), i per a les que tenen prou agilitat parlant, però són conscients de mancances lèxiques i d’estructura de les frases (grau
avançat).
No són aconsellables per a persones sense comprensió del català parlat, ni tampoc per a persones que parlen català
habitualment,totiqueelscalguipolirincorreccionspròpiesdelsusossocials.Peralesprimereshihaaltresprojectesirecursos.
Lessegonesnoencaixarienenaquestgènered’activitat.





Éspossibleatendrepersonesambdiferentnivelldecompetència?

Sí.Cadatemadeconversaesdesenvolupaambpreguntesorganitzadesenblocsdecomplexitatprogressiva.Al’horadexerrar,es
fanelsgrupspernivells.Elsdenivellmésinicialtractenlespreguntesdelsblocs1odel2,elsdenivellmitjà,lesdelbloc3,iels
mésavançatslesdel4o5.




Hihaalguncriteriqueexpliquiqueunapreguntapertanyaunnivelloaunaltre?

Sí.Lespreguntesquetractendecomésalgúodemanenquèfahabitualmentsónderespostamoltfàciliplanera:creenconverses
expressives.Sóndelbloc1
Lespreguntessobrelescoses,personesientornsqueconeixnosónderespostagairecomplexa:demanenconversesdescriptives.
Sóndelbloc2.
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Lespreguntessobrefetsihistòriescomportenuncertdominidelstempsverbals,peròespodenrespondresensecomplicacions
especials:generenconversesnarratives.Sóndelbloc3.
Larespostaapreguntessobrenormes,instruccionsiconsellspràcticsés,engeneral,mésaviatcomplexa:s’impulsenconverses
instructives.Sóndelbloc4.
Les preguntes que reclamen exposar l’opinió poden exigir respostes força llargues i denses per la necessitat de matisar, per la
complexitatdeltema,perlavarietatd’opinionsquehiincideixen,etc.:reclamenconversesargumentatives.Sóndelbloc5.




Podenserespontàniesunesconversesqueesgenerenapartirdepreguntesprèviamentestablertes?


ElsassistentsvolenpracticariestandisposatsaferͲhoapartirdepreguntes.L’espontaneïtatapareixcomafruitdeladesinhibició
—jaquelespreguntestractendelaquotidianitat,nosóncompromeses—idelarapidesaambquèelsinterlocutorss’impliquen
mínimamentenelscomentaris.ElclimatranquildelaconversaelspossibilitaestarparlantiatendrealhoraalamaneradeferͲho,
queéselquenecessiten.




Elsmembresdelgrupqueconversahanderespondretoteslespreguntesdelbloc?


Nonecessàriament.Lespreguntesespresentencomamotorsdediàleg:estanformuladesenpluraliserveixenperquès’encetila
conversa.Quanesdesenvolupalaconversapotpassarquecanviïndetemaoquese’ls‘acabilacorda’.Sicanviendetema,noés
capproblema(elmésimportantésparlar).Siesquedenenalgunmomentsensesaberquèdir,acudenalapreguntasegüent.




Elsassistentsconstituïtsenpetitsgrupsnecessitensemprelapresènciadelvoluntariodelavoluntària?


Perengegarnimantenirlaconversa,elsdenivellmitjàoaltnolanecessitentantcomelsdenivellmésbaix.Podenestarestones
sols,atèsques’afavoreixl’aprenentatgehoritzontalilesconverseshandesertanautònomescomsiguipossible.Elvoluntariola
voluntària, però, cal que passi estones amb el grup escoltant la conversa, corregint incorreccions, suggerint formes genuïnes
d’expressarͲse,afavorintqueeltempsd’intervenciódelsparticipantssiguiequilibratiresolentelsdubtesqueesplantegin.




Convéqueelsvoluntarisolesvoluntàriesinterrompinlesconversespercorregirosuggerirformesnoves?


Sí.Ambmesura,ésclar.Durantlapràcticadeconversaenpetitsgrupselsassistentsesperenjustamentlesindicacionsdemillora
queelspuguinferelsvoluntaris.Lesinterrupcionsesfanenunentornd’assaig,d’entrenamentdeconversa;peraixòhiescauen.
Seria diferent si des d’un principi la sessió es plantegés com una conversa real, a l’estil del que succeeix quan acudim a una
trobadabasadaenlacomunicacióinterpersonal:lainterrupcióéspercebudaaleshorescomunaintromissió,undestorb.




Siunassistenttéundubtegramatical,quèhandeferelsvoluntaris?


Latascadelsvoluntarisésdetallarcoms’handedirlescosesinotantperquès’handediraixí.Sielvoluntariconeixlaresposta,
potdonarͲliexplicacionsaltermedelasessióoenunaltremoment.Sino,calorientarͲlocaparecursosquepuguinserͲliútilsper
aclarirdubtes(gramàtiques,consultesaInternet,accésabiblioteques,inscripcionsacursos,etc.).




Esparladelaconveniènciad’aportarreferentsdecatalanitatalessessions.Comespotfer?


Unadelestasquesimportantsdelsvoluntarisés ladeferreferènciaalarealitatdelsPaïsosCatalans,sovintdesconegudadels
assistents: informar de llocs, recursos, personatges, festes, costums, històries, llegendes... Convé ferͲho sense llargues
explicacions,enelmomentenquèescauferuncomentariifacilitantqueelsassistentsaportintambéinformacionsreferidesals
seusllocsd’origen,totconvertintlesinformacionsentemadeconversa.




Comesdesenvolupariaunasessióestàndard?


Tantelsgrupsqueesformencomlespersonesvoluntàriesqueelscondueixentindrancaracterístiquesitarannàsdiferentsal’hora
deferlescoses.D’unasessiódeconversatotselsassistentshauriendesortirambaquestesexperiènciespositives:haverparlat
força, haver millorat en algun aspecte, haver viscut una relació social plaent i haver conegut alguna cosa més del país i dels
companys.Siaixòs’aconsegueix,tantsevalcoms’hagidesenvolupatlasessió.
Totseguitesmostracomseriaunasessióestàndardiquèhitrobareuenlaguiaencadascunadelessevesparts.
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Compodemtreureprofitdelaguia?

Ésevidentquenoésnecessari—nipossible,segurament—duralapràcticalavintenadesuggerimentsquehihaa
cadatema.Elcriteridelsvoluntarisidelesvoluntàriesil’adequacióalescaracterístiquesicondicionsdelsassistents
seranelsedàsperferͲneunabonatriaiunmotiuclarpercercarnousrecursosquedoninvidaalessessions.


Rebuda
Duradaaprox.5minuts


9 Hitrobareusuggerimentsperiniciarlasessió,relacionatsambeltemadeconversadeldia.

Introducciótemàtica
Duradaaprox.5minuts


9 Hihauntextrelacionatambeltema,quepodriaservird’introducció,siesveuconvenient.
9 Esfareferènciaalesparaulesiexpressionsquehihaalmanual.BonmomentperllegirͲlesiresoldredubtesde
comprensió.


Conversesenpetitsgrups



Duradaaprox.50minuts



9 És una informació invariable que remarca la importància de constituir petits grups en cas que el conjunt sigui
nombrós(mésdecincpersones),formatsperassistentsdenivellsimilar.Tambéinsisteixenlafuncióassessorade
lapersonavoluntària.


Puntsd’atenció



Duradaaprox.10minuts



9 Al’acabamentdelaconversapotsermoltrendiblereflexionarconjuntamentsobreelques’haaprès,lesparaules
novesquehansorgit,lesdificultatsquehihahagut,etc.
9 Es proposen exercicis senzills per augmentar el bagatge lèxic o fer conscients els aprenents sobre diverses
maneresdedir,pròpiesdelpatróexpressiucorresponent(1,2,3,4o5)ienumeradesdemaneracompendiadaen
lespàgines58Ͳ62delmanual.
9 S’acabasuggerintalgunexercicidepronunciació,apartirdelsembarbussamentsdelmanual(pàgina70).


Lectures



Duradaaprox.10minuts



9 Esfareferènciaaleslecturessobrecadatemadelmanual:lacançóoelpoemaieltextliterarid’unescriptoro
d’una escriptora. Són per llegir, fer llegir i comentar segons les característiques dels assistents, el tarannà de la
persona voluntària, el temps disponible, etc. Els voluntaris aporten sovint textos adequats i diferents dels
proposats.
9 Tambéesfareferènciaal’origendeparaulescatalanes,l’explicaciódelesqualsésalmanual(pàgines71Ͳ79).
9 Finalment,esconvidaallegirl’acuditrelatiualtema,redactatalmanual(pàgines66Ͳ69).


Referentsdecatalanitat



Duradaaprox.10minuts



9 Es proposa la lectura d’un text explicatiu que acostuma a vincular la realitat dels Països catalans amb el tema
específic.
9 Es fan indicacions esquemàtiques de referents locals, històrics, de costums, de recursos, etc., que poden ser
adequadespercomentardurantlasessió.
9 Ésunbonmomentperllegirimemoritzarendevinalles(manual,pàgines83Ͳ85),llegirtextosbreusambfrases
fetes(manual,pàgines87Ͳ88),valorarrefranys(pàgina89),etc.


Activitatdegrangrup



Duradaaprox.20minuts



9 Sovint és convenient fer alguna activitat de gran grup que treballi algun aspecte de l’oralitat i doni
cohesióalconjunt.Se’nproposendiversosacadatema,peròésboconèixerlespropostescompletes,
organitzadespernivellsalfinald’aquestaguia(pàgines74a120).


Comiat



Duradaaprox.10minuts



9 Hihasuggerimentsperpracticarelcatalàforadelessessions.
9 Esproposaalgunaactivitatperferentresessióisessió.
9 EsrecomanaanunciareltemadeldiasegüentperquèelsassistentspuguinprepararͲs’hoopensarͲhi.
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Guiadelessessions
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1.Vestitsicomplements
Motorsdeconversa(manual,pàg.8)



1.PercomençaraparlarBParleudecomsouiquèfeu.


x
x
x
x
x
x

Quinssónelsvostrescolorspreferits?Hihaalguncolorquenoportaríeumaial’horadevestir?
UsagradafixarͲvosenlagentiveurecomvavestida?
Usagradaseguirlamoda,opreferiuvestiralvostreaire?Quèhihadelamodaactualquenousagradi?
Compreurobacadatemporada?Quèusestimeumés,canviarmoltdevestitsoconservarͲlosmoltdetemps?
TeniucostumdemudarͲvos,elsdiesdefesta?Usagradaanarmudatsomudades?
Usfaresportarrobaquejahanportataltrespersonescomaragermans,parentsoamics?



2.PercomençaraparlarBParleudelqueconeixeu.


x
x
x
x
x
x

Onguardeularobaquenoésdetemporada?Al’armari,enunacaixa,encalaixos,enunamaleta?
Quintipusderobausposeunormalmentdurantlatemporadad’hivern?Ial’estiu?
Teniualgunvestitoconjuntperanarafestesoacelebracionsdecompromís?PodeuexplicarͲnoscomés?
Alvostrepaísoalavostraregióhihavestitstípicsdelsdiesdefestaopropisdeballspopulars?Comsón?
Sabeuquèésundidal?Iuntrau?Iunrodetdefil?
Onesteneularoba:alterratcomunitari,albalcó,alaterrassa,alafinestra,enlloc?



3.PerllançarͲseaparlarBParleudelquerecordeu.


x
x
x
x
x
x

Digueuenquinesocasionsusposeualgunad’aquestescosesalcap:barret,gorra,boina,visera,mocador.
Algunavegadavosaltresoalgunfamiliarusheutacatoestripatelvestitenmomentscompromesos?
Ushanrobatoheuperdutrobaenviatges,platges,sortides...?Lihapassataixòaalgunfamiliaroamicvostre?
Recordeualgunaanècdotadivertidaenquèintervinguiunvestit?Perexemple:notenirrobaapropiadaperauna
festa,passarcalorofredinoportarlarobaadequada,sortirsenseadonarͲsequeesportaunapeçadelrevés,etc.
SiusagradadisfressarͲvos,expliqueuͲnosenquinesocasionshovauferiambquihofèieu.Recordeuanècdotes
interessantsdelespersonesqueusdisfressàveu?
Heuportatvestitstípicsd’algunafestareligiosaopopular(comunió,casament,balltípic,obradeteatre...)?



4.PerparlarmillorBParleudelquesabeufer.


x
x
x
x
x
x

Enquèusfixeumésal'horadevestirͲvos?Enlacomoditat,l'originalitat,laqualitat,lamoda,lesmarques,l'estil
propi...?
Quèsuggeriuquefemquananemacomprarrobadevestir?QuedarͲnosalaprimerabotigaquetrobem?Acudira
labotigad'onsomclientshabituals?ResseguirͲnemoltespercompararpreus?
Coms’had'estendrelaroba?QuèespotferperassecarͲlaendieshumitsiplujosos?Ensaconselleudeteniruna
màquinaassecadora?
Quèensaconselleuquetinguemalcosidorpercosirestrips,descosits,botons...?
Quan fa fred, quina roba de llit ens aconselleu d’usar, llençols i mantes o edredons nòrdics? Quins avantatges i
quinsinconvenientstécadatipusderoba?
Quès’hadeferamblarobausada?Hihaquilallençaalscontenidors.Hihaquiladónaafamiliarsiamics.Hiha
quilaregalaaorganitzacionshumanitàries...



5.PerparlarmillorBParleudelquepenseu.


x
x
x
x
x
x

Seriaboquelesbotiguesdemodafemeninaoferissintallesmésgransdelesquenormalmentofereixen?
Quèopineudelallibertatd'anarvestitsodespullatsenplatges,piscinesoespaisnaturals?
Esteu d'acord que en alguns llocs (sales de festa, hotels, centres...) no s'hi pugui entrar si no es va vestit d'una
determinadamanera?
Hi ha escoles on els alumnes o les alumnes han de portar uniforme. Què en penseu? I què en penseu, de les
escolesqueobliguenaportarbata?
Esteud'acordaportardol(anarvestitdenegreperquès'hamortunfamiliar)?
Es podria destinar la roba usada, més del que es fa actualment, a finalitats socials? Com s’hauria de fer per
conscienciarͲnosͲen?Valoreupositivamentlesiniciativessolidàriesderecollidaderoba?
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1.Vestitsicomplements
Paraulesitextosperllegiricomentar(manual,pàg.9)

tLesparaules


Quèés?
Comés?/Comestà?
Quèesfa?


samarreta
estrafolari/Ͳlària
emprovar

calces
virolat/Ͳlada
escurçar

mitjons
tronat/Ͳnada
estrènyer

mitges
llampant
rentar

arracades
cordat/Ͳdada
lluir



brusa




faldilla

sabates



mitjons





ALesexpressions


9 QuedarͲsepervestirsants:quedarͲsesolter.
9 AnardevintͲiͲunbotó:anarmoltbenvestit,endiumenjat.

9 Anarconill:anarsenseroba,nu.
9 Canviardecamisa:canviard'idees.



Lacançó.Margarideta(cançópopular)


Margarideta,lleva’tdematí;deixadefermatinada!
Margarideta,lleva’tdematí;deseguitvésͲteavestir.
Prouemllevariajo,siemportavaalgúsabates;
prouemllevariajo,quesabatesnoentinc,no.

Perevaalaplaça;Perejan’hicompra;
Perejase’ntorna;Perejaésaquí.
Margarideta,lleva’tdematí.


(A les repeticions es canvia la paraula sabates per mitgetes, jaqueta,
arracades,faldilles,etc.)



L’escriptor.FeliuFormosa(Sabadell,1934).Larobaestesa


Larobaestesa
delagentpobra
alspatisfoscos
ialsdescampats,
coneixl’angoixa
delsdiesgrisos,
sapl’enyorança
deltempsgastat.
Robacosida
ennitsdevetlla,
robacomprada
alsencantsvells,

robatenyida
decolornegre,
robaarreglada
d’algunparent.
Robadonada
perlagentrica,
robapispada
d’algunterrat,
robaperduda
iretrobada,
robaheretada
delsavantnats.

Robaenterrada
iressuscitada,
robamenjada
pelsdetergents,
robasargida
iapedaçada,
robabufada
pertotselsvents.
Robabandera
decausainútil,
robacansada
detreballar,

robaqueplora
sobreelsquipassen,
robaquecrida
pelsseusforats.
Alspatisfoscos
delsbarrispobres
larobaestesa
vadegotant,
coneixl’angoixa
delsdiesgrisos,
sapl’enyorança
deltempsgastat.





L’explicació:laindústriatèxtilaCatalunya


JaalsegleXVIIIhihaviaaCatalunyaunaproduccióimportantd’indianes,ésadir,deteixitsdecotóestampats.Ambla
GuerradelFrancèsilapèrduadelescolòniesespanyolesd’Amèricaesvandeixardefer,finsqueamitjansegleXIXes
vaendegarl’activitatambelsfilatsiteixits.Desd’aleshoresifinsalsanys80delsegleXXesvaestendrepelpaísla
indústria de la roba: els marges dels rius Cardener, Llobregat i Ter es van omplir de colònies tèxtils i ciutats com
Terrassavanserpioneresenlaproduccióderobaiteixits.
On podem anar a visitar robes, teixits i vestits de tota mena i de totes les èpoques?  Hi ha el Museu Tèxtil i
d’IndumentàriadeBarcelona;elMuseuTèxtildeTerrassa;elMuseudel’EstampaciódePremiàdeMar;elMuseuMarès
de la Punta, d’Arenys de Mar; el Museu de les Puntes al Coixí, de l’Arboç, al Baix Penedès; i molts més de locals i
dedicatsatemesespecífics.
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1. Vestitsicomplements
Guiadeconducciódelasessió


- Rebuda

x
x




Observarcomvanvestitselsxerraires(colors,pecesdevestir,tipusdeteixits...)iaprofitarͲhoperanunciareltemasobrela
robaielsvestits.
Demanarsihanacomplertlatascaquese’lshaencarregatenlasessióanterior.

 Introducciótemàtica

x

Duradaaprox.5minuts



Duradaaprox.5minuts

Llegiricomentarbreumentaquesttextsobrelallibertatielvestit.



Silallibertatesmesuraperlacapacitatdedecisió,vestirͲsedeuserunactemoltimoltlliure:abansdeposarͲnosunvestit
decidimquinespartsdelcosvolemensenyar,ocultarodissimular,quinaimatgedenosaltresmateixosvolemdonar,ambquin
estilhovolemfer,quinscolorstriem,ambquinscomplementshocombinem,quantsdinersestemdisposatsaesmerçarͲhi...
Finsitottreure'slarobacomportaunseguitd'opcionsquan,enalgunescircumstàncies,enspreguntemperquèhohemde
fer,davantdequi,peraquè,com...

x

Ferreferènciaalesparaulesiexpressionsproposadesalmanualiresoldredubtesdecomprensió.Atencióalsmots:
emprovar(тprovar)iestrènyer(no*apretar).



A Conversesenpetitsgrups

x
x



Duradaaprox.50minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidarͲlos a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs.Nivellinicial:blocs1o2.Nivellmitjà:bloc3.Nivellavançat:blocs4o5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidarelsmembresdelgrupaferreferència,enlesconverses,alseupaísoregiódeprocedència.



Í Puntsd’atenció



Duradaaprox.10minuts



x

Mantenir els mateixos grups i proposarͲlos que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumeratsalmanualalespàgines58Ͳ62,ialaguiaalespàgines109Ͳ113).Sinoméshihaunguiaounaguiaperalasessió,
seleccionarelnivellmésmajoritari.Esproposaunexerciciperacadanivell:


Nivell1:Tenimmanerespersonalsdeferlescoses.

Quinpunt?Vocabularidelaroba
Què?pijama,barret,jersei,banyador,mitjons,guants,cinturó,sabates,samarreta
Com?PregunteuͲlosquèesposenpercadaaccióiajudeuͲlossitenendubtes:anaradormir,cobrirelcap,nopassarfred,banyarͲ
se,cobrirelspeus,notenirfredalesmans,cobrirlescames,subjectarelspantalons,anarbencalçat,jugarafutbol,etc.

Nivell2:Coneixemmoltespersones,llocs,coses...

Quinpunt?Vocabulari:elscolors
Què?blanc,negre,blau,lila,vermell,taronja,groc,marró,verd,rosa...
Com?Feuqueobservinelsobjectesdelasalailesrobesdelsassistentsidemaneuquediguindequincolorsón.

Nivell3:Recordemhistòries,fets,anècdotes...

Quinpunt?Vocabulari:materialsdequèestanfetslarobaialtresproductessimilars
Què?llana,cotó,seda,cuir,espart,cànem
Com?Demaneuquediguinpecesderobaosimilarsqueestiguinteixidesoelaboradesambelsmaterialsesmentats.Propostes
(segonsl’ordredelsmaterials):jersei,mitjons,brusa,cinturó,espardenyes,corda.
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Nivell4:Somgentexpertaisabemfermoltescoses.

Quinpunt?Suggeriroaconsellarunaacció(guia,pàg.112)
Què?Aniriamoltbéque...Isi...?Jo,d’ella...Podria...Iperquèno...?Joliaconselloque...
Com?DemaneuquedoninconsellsdecomvestirͲseaunapersonaquevulgui...esquiar,visitarelSàhara,usarlapiscinapública,
banyarͲsealaplatja,jugaramblaneu,ferbricolatge,collirfruitaalcamp,anaralliceu.

Nivell5:Somcoherentsitenimlanostraopinió.

Quinpunt?Indicarqueesparlaambconvenciment(guia,pàg.113)
Què?Ushoasseguro.N’esticconvençut/Ͳuda.N’esticsegur/Ͳura.Ésevident.Ésindiscutible.
Com?Demaneuqueexpressinelconvencimentenrespondreaquestespreguntes:Ésimportantqueinfermersiinfermeresusin
guantsquanexplorenuncos?Elsdiableshandeportarrobaignífugaquanactuen?Elspolicieshanded’anaridentificatssiestan
enactiu?Estàprohibitanardespullatpelcarrer?Ésconvenientqueelsciclistesduguincasc?Etc.

x Engrangrup,proposaralsxerrairesunapràcticadepronunciació,totllegintirepetintunembarbussament(vegeuͲlosala
pàgina70delmanual).


Duradaaprox.10minuts
 Lectures

x Engrangrup,llegiricomentarelpoemaolacançóproposadaalmanual.Llegireltextliterari,comentarͲloiresoldredubtes
decomprensió.Segonselnivelldelsxerraires,ferͲloslectorsdelstextos.
x Engrangrup,llegiricomentaralgundelstextossobrel’origendelesparaulesroba,pantalons,jerseiileotards,quetrobareu
alasecció“Lesparaulesielsseusorígens”(manual,pàg.71Ͳ79;guia,pàg.120Ͳ128).
x Llegiroferllegirl’acuditrelacionatambeltema,alespàg.66Ͳ69delmanualoalespàg.115Ͳ118delaguia.


Duradaaprox.10minuts
 Referentsdecatalanitat

x Llegiricomentarl’explicacióqueesfaalmanual,querelacionaelsPaïsosCatalansambeltemadelasessió:Laindústria
tèxtilaCatalunya.
x ComentarbreumentalgunaspectequerelacionaeltemaambelsPaïsoscatalans.Perexemple:

9 Laindumentàriafestiva,típicadelesdiferentsregionsdelsPaïsosCatalans.
9 LesfàbriquestèxtilsdelesconquesdelLlobregat.
9 Museuspervisitar:MuseudelCalçatd’Elda(AltVinalopó)/MuseuTèxtilid’IndumentàriadeBarcelona/MuseuTèxtilde
Terrassa/Museudel’EstampaciódePremiàdeMar/MuseuMarèsdelaPunta(ArenysdeMar)/MuseudelesPuntes
alCoixíͲl’Arboç(BaixPenedès)
9 Oficisantics:drapaires,parracairesifiraires(elsencants...).Parracsusatsperalaindústriadelpaper(Capellades).
9 Lespuntesalcoixí,unatradicióimportant.
9 Contenidorsderobaambdestinaciósocial
9 Normativasobrenudismealajuntaments





v Activitatdegrangrup


x



Duradaaprox.20minuts

Triarunadelesactivitatsperferengrupdelespàgines75Ͳ87idurͲlaaterme.Proposta:Núm.IͲ2.delnivellinicial:Objectes
perduts.EncomptesdeferͲhoambrellotgesespodriafertambéambguants,bufandes...





, Comiat

x
x
x

Duradaaprox.10minuts

Comentarpropostesperaprendreméscatalàiparticiparenentornscatalans.Vegeulasecciódelmanual“Catalàal’abast”
(pàgines63Ͳ65delmanual).Perexemple:inscriure’sauncursdelConsorciperalaNormalitzacióLingüística(www.cpnl.cat).
Proposarunatascaespecíficaperferdurantlasetmana.Perexemple:trobarparaulesquecontinguinquatrevocalsA,com
arapastanaga(Solucions:apartava,aclaparar,caravana,etc.)
Anunciaralsxerraireseltemadeconversadelasessiósegüentpertalquepuguincomprendrelespreguntes,comprovarsi
sabenlesparaulesiexpressions,illegirelstextosqueesproposen.
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Aquesta és una mostra del material. Si us interessa
consultar el dossier complet, cal que us adreceu a
l’adreça de correu electrònic junts@cal.cat o
xerrem@cal.cat.
Moltes gràcies.

CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana)
Carrer Olzinelles, 118
08014 Barcelona
Tel. 93 415 90 02
www.cal.cat
cal@cal.cat

