
 

FITXA 9. Paraules de casa  

  

Objectiu 

 

 

Descripció 
L’activitat consisteix en la recopilació i posterior exhibició d’aquelles paraules pròpies d’una vila o regió. En 
primer lloc, cal elaborar una llista (com més persones hi participin, més enriquidora serà l’activitat). Un cop 
fet això, tots els mots recollits es plasmen en teles que posteriorment es poden penjar als balcons de les ca-
ses del municipi o en altres llocs emblemàtics. A més a més, es pot aprofitar l’avinentesa per organitzar una 
xerrada on s’expliqui l’origen, el significat i usos d’aquestes paraules.  

 

 

 

 

Indicadors d’avaluació 

 

 

Recursos 
Recomanem consultar el document on es recull el procés de realització de l’activitat original, que es va realit-
zar durant el Correllengua de l’Alforja l’any 2012: http://prezi.com/trpj41l2ypvp/untitled-prezi/  

El diari Ara va publicar un article sobre la mateixa activitat: 

http://ve 

 

s.cat/l_G1  

Contactes 
CAL – Correllengua: correllengua@cal.cat  934159002 

Àmbit: Cultura i tradició Destinataris: Públic en general    
Idea original: Alforja per la Indepen-

dència (Correllengua 2012)  

Preservació de les paraules pròpies d’una vila o regió 

a partir de la seva visualització i difusió. 

L’activitat consisteix en la recopilació i posterior exhibició 
d’aquelles paraules pròpies d’una vila o regió.  

En primer lloc, cal elaborar una llista (com més persones hi 
participin, més enriquidora serà l’activitat). Un cop fet això, 
tots els mots recollits es plasmen en teles que posterior-
ment es poden penjar als balcons de les cases del municipi 
o en altres llocs emblemàtics.  

A més a més, es pot aprofitar l’avinentesa per organitzar 
una xerrada on s’expliqui l’origen, el significat i usos d’a-
questes paraules.  

- Valoració de les persones organitzadores de l’activitat i les 

que hi assisteixin. 

Recomanem consultar el document on es recull el procés de 
realització de l’activitat original, que es va realitzar durant el 
Correllengua de l’Alforja l’any 2012:  

http://prezi.com/trpj41l2ypvp/untitled-prezi/  

El diari Ara va publicar un article sobre la mateixa activitat: 

http://ves.cat/l_G1  
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