
II Curs d’introducció a la 
didàctica de la llengua 
com a idioma estranger

Llengua i didàctica. 
Propostes a partir de l’experiència de lectora  
          
Antònia Ramon Villalonga
Université Lumière Lyon 2 – Université Jean Monnet



UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
UNIVERSITÉ 

JEAN MONNET – SAINT ETIENNE

Alumnes només de llengua: 135 Alumnes només de llengua: 38
Espanyol, Anglès, Italià, Portuguès, Ciències 

polítiques, Història, Ciències de l'espectacle, Dret, 
Teatre, Llengües estrangeres aplicades a les 

relacions internacionals

Espanyol, Llengües estrangeres aplicades a les 
relacions internacionals

Wifi, ordinador, televisió, pissarra digital, ordinadors 
individuals per a cada alumne, equip de so. Ràdio CD

-En català: 
Llengua A1 – 1 curs
Llengua A2 – 1 curs
Llengua B1 – 1 curs

- En català: 
Llengua A1 – 4 cursos
Llengua A2 – 1 curs
Llengua B1 – 1 curs

 - En francès, castellà i català: 
Littérature catalane. De Ramon Llull au XXI siècle– 1 curs

Civilitsation des Pays Catalans – 1 curs
Civilisation catalane– 1 curs

Agrégation – 1 curs



QUÈ ENSENYAR?
MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA

*Pràctica 1.- Ordena el marc segons el teu criteri. (Doc.1)

   

 

A B C

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI EXPERIMENTAT

A1 A2 B1 B2 C1 C2

INICIAL BÀSIC LLINDAR AVANÇAT DOMINI 
FUNCIONAL-

EFECTIU

DOMINI



COM ENSENYAR? 
Mètode 
Gramàtica-Traducció (G-T)
(segles XVI i XIX)

- Assimilació de les regles gramaticals
- Llistats de vocabulari i expressions
- Exercicis de traducció
- Explicacions en llengua materna

Mètode Directe
(segles XIX i XX)

-L’expressió oral és la destresa bàsica
-S’ignora la llengua materna
-Ensenyament inductiu de la gramàtica
-Ús d’objectes, fotografies, dibuixos, mímica…

Mètode Àudiolingual
(segle XX)

-Comparació entre llengües
-Prioritat  del fet comunicatiu (oral i escrita)
-Associació paraula parlada – imatge visual
-Èmfasi en la fonètica. Ús de tecnologia específica
-Adquisició a còpia de repeticions

Mètode Comunicatiu
(anys 70, segle XX)

-Es dóna més importància al contingut que a la forma.
-L’objectiu és aconseguir la comunicació entre els parlants d’una 
llengua estrangera en situacions de la vida diària i sobre temes 
d’interès general.

Ensenyament per tasques
(a partir dels 90, segle XX)

-La tasca és la simulació d’una situació comunicativa real dins l’aula
-Atenció tant en el contingut com en la forma
-Fomenta l’autonomia de l’aprenent



MATERIAL ESPECÍFIC CLE
- Recursos didàctics en línia (parla.cat, Intercat, Els sons del català, Speakcat, FontdelCat…)

- Manuals de text (Llindar, Veus, Castellnou, Xarxa, Barcanova)
* Pràctica 2.- Compara dues unitats didàctiques de dos manuals diferents: 

Veus 1 (Doc.2) i Nivell Llindar  (Doc.3)
                   .- Fes una proposta d’annex cultural a la unitat. Exemples: Petita faula de mi mateix de Martí i Pol i 

Els binocles d’en pere d’Els amics de les arts (Doc.4) 

- Material visual (4cats)
*Pràctica 3.- Com didactitzar un capítol de 4cats. Com interactuen llengua i cultura? (Doc.5)

http://www.llull.tv/4cats

Capítol 0
http://www.llull.tv/4cats/detall.cfm/CAPITOL/0/ID/26916/CAT/video-presentacio.html

Ja hi som tots!
http://www.llull.tv/4cats/detall.cfm/CAPITOL/1/ID/26492/CAT/ja-hi-som-tots.html

Aquesta feina és per a mi
http://www.llull.tv/4cats/detall.cfm/CAPITOL/11/ID/27124/CAT/aquesta-feina-es-a-mi.html



MATERIAL NO ESPECÍFIC CLE
            

    * Pràctica-comentari 4. Exercici a partir d’un material no específic CLE. 
                                                        Com es pot explotar? Quins aspectes cal destacar? (Doc.6)

EL PAISATGE FAVORIT DE CATALUNYA. 
BARCELONA LITORAL. PERET

EL NOSTRE PAISATGE FAVORIT.

Primer finalista: Vieux Lyon

Segon finalista: La Croix Rousse

Guanyador: Fourvière

http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=35&tipus=video&pagina=3

http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=35&tipus=video&pagina=3
http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=35&tipus=video&pagina=3
file:///C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/V?deos i PWP Morella/Barcelona litoralEl paisatge favorit de Catalunya26052009BB_REPPAIS.wmv
file:///C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/V?deos i PWP Morella/xrousse version 2.wmv


LLENGUA I LITERATURA 
CATALANES DINS I FORA DE 

L’AULA. ESDEVENIMENTS CULTURALS
Per què són necessaris?

- Per promocionar la llengua i la cultura catalanes dins la universitat i a la ciutat
- Per fidelitzar l’alumnat: motivació, dinamisme, practicitat de la llengua, conquesta de nous 

àmbits de coneixement i de cultura
- Per crear interès en possibles futurs estudiants

- Per donar prestigi als estudis
- Per estar al nivell de qualssevol altres estudis

-Per perllongar una tradició de qualitat del Departament de Llengua i Literatura Catalanes

Què cal tenir present?
-La implicació dels estudiants en l’organització dels esdeveniments

- Una gestió administrativa àrdua
- El suport material i l’ajut econòmic institucional 

- La repercussió i memòria de l’acte

 DOS EXEMPLES: CARME RIERA I SECULCAT A LA UNIVERSITAT 
LUMIÈRE LYON 2



CARME RIERA A LA UNIVERSITÉ 
LUMIÈRE LYON 2

 Dins el marc del quart congrés “Le créateur et sa critique” organitzat pel catedràtic de Literatura 
espanyola contemporània de la Université Lumière Lyon 2, Carme Riera va ser convidada a 
presentar una ponència i a fer una lectura de la seva obra els dies 18 i 19 de març de 2011 amb el 
suport econòmic de l’Institut Ramon Llull. 

(http://recherche.univ-lyon2.fr/passagesXX-XXI/100-Le-createur-et-sa-critique-Reseau-x-et-echange-s-Red-es-e-intercambio-s.html)

 Paral·lelament, la novel·la La meitat de l’ànima de Carme Riera va ser l’obra estudiada pels alumnes 
de l’Agrégation 2010/2011 (concurs per obtenir una plaça com a professor titular a la universitat 
francesa. Els candidats hispanistes han d’examinar-se d’una de les següents optatives: llatí, 
portuguès o català. L’examen consisteix a llegir i traduir una obra concreta que canvia cada any). 
L'AFC (Associació Francesa de Catalanistes) edita una monografia sobre l'autor/a de l’Agrégation.  
Els lectors estan convidats a participar-hi amb un article. 

 Com aprofitar la visita de Carme Riera per a les classes de llengua catalana d’A1, A2 i B1?

*Pràctica 5. Proposta d’explotació de dos textos de Carme Riera: 
- Capítols I, II i III de Natura quasi morta (Doc.7)
- Conte Princesa meva, lletra d’àngel (Doc.8) 

    





SECULCAT 2009/2010
SEMINARIS DE CULTURA CATALANA

 - Inauguració.- Obertura de SECULCAT amb la participació dels estudiants. Presentació dels 
treballs d'estudiants de màster relacionats amb la catalanística. 

 - Literatura.- Conferència a càrrec de Mercè Ibarz, escriptora i professora, a propòsit de la seva 
novel·la A la ciutat en obres, obra estudiada dins el marc de l'Agrégation 2009-2010. 
Activitat organitzada en col·laboració amb la Universitat Jean Monnet de Saint Etienne i 
l’AFC. 

- Música i sociologia.- “50 anys de la Nova Cançó”. Xerrada a càrrec de Sebastià Sansó, poeta i 
músic. Activitat organitzada en col·laboració amb la Universitat Jean Monnet i l’ajut 
econòmic de l’Institut Ramon Llull.

- Teatre.- La dramatúrgia catalana avui dia. Conferència de Carles Batlle, dramaturg i professor, i 
el crític teatral Fabrice Corrons. Activitat emmarcada en el 3r col·loqui “Le créateur et sa 
critique”, també amb el suport de l’Institut Ramon Llull.

- Cinema.- Projecció del film Petit Indi de Marc Recha dins el festival “Les reflets du cinéma 
Ibérique et Latino-américain” de Lió.

- Acte final. Concert i gastronomia.- Jornada catalana “Música per al paladar” amb el grup TIU-
Musicogastronomia. Esdeveniment obert a tota la comunitat universitària (estudiants, 
professors, personal d’administració i serveis).



MÚSICA PER AL PALADAR
TIU MUSICOGASTRONOMIA

2 d’abril de 2010. Programa de la jornada
10H00. Taller de cuina catalana per als alumnes de Llengua catalana A1, A2 i B1 i convidats.

11H30. Degustació de productes catalans – Ensaïmades, crespells, sobrassada, coca de verdures, menjar blanc, 
coca de recapte, escalivada, pa amb tomàquet, formatge de Maó, cocarrois, quelitas, torró d’Alacant, 
orxata, Cacaolat…

13H00. Concert del grup mallorquí TIU

Com organitzar la Jornada Catalana “Música per al paladar”?

- Per al concert:

- Contactar amb el grup i tenir flexibilitat de dates.

- Calcular un pressupost que inclogui les despeses d’hotel, dietes, catxet, desplaçaments i possibles 
imprevistos.

- Esgotar totes les fórmules per obtenir ajuts econòmics. En el nostre cas l’Institut Ramon Llull i FILTRE 
(Centre de Llengües de Lyon 2) ens van subvencionar l’acte. 

- Cercar un espai adequat, equipament i personal tècnic.

- Campanya de publicitat: anuncis a l’aula, enviaments de correus electrònics al personal d’administració, 
directors de facultats, degà, etc, boca-orella, cartells publicitaris i xarxes socials.





COM VA ANAR EL DIA? 





I finalment per fer-ne major difusió i deixar-ne constància a la xarxa, ens vam posar en contacte 
amb la televisió de la universitat i en va fer un reportatge.

VÍDEO

http://webtv.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=953

http://webtv.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=953
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