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Què aporta la biografia 

lingüística a l’alumne? 

• Reflexió sobre el propi aprenentatge: com va aprendre, 

com està aprenent ara, autoavaluació... 

 • Posa en valor tots els coneixements lingüístics 
adquirits al llarg de la vida 

 

• Sensibilització sobre l’ús de la llengua catalana: què 
passa quan fa servir una o altra llengua, què aporta 
individualment, què aporta socialment...  

 

• Les actituds lingüístiques: hi ha idees preconcebudes 
sobre les llengües (judicis previs)... 

• Objectius d’aprenentatge: participar en un concurs és 
un repte individual. 

• Competència intercultural: aspectes de la diversitat 
lingüística i cultural universal. 



La dimensió social de 

l’experiència individual 

• Es posa en valor el reconeixement social de les 

experiències individuals. 

• Es palesa i es dóna a conèixer la diversitat de llengües 
i cultures que conviuen a les aules. 

 • És un repte també per a la institució que el convoca i 
els professors que el promouen i dinamitzen. 

• És una activitat amb projecció externa que posiciona el 
CNL com a agent especialitzat en l’ensenyament del 
català per a adults. 

 • Contribueix a fer més visible l’activitat del CNL i la 
funció social de l’acolliment lingüístic. 

 



La dimensió professional 

• Conèixer millor els aprenents  

• Recerca sobre “nous parlants” 



Què ens proposem? 

• Introduir l’autobiografia a les aules, de tots els nivells 

• Organitzar un concurs de biografies lingüístiques.   

o Activitat individual 

o Activitat d’aula 

 
• Crear un blog per difondre els treballs premiats o 

amb menció 

• Col·laborar amb la recerca sociolingüística 



Com ho farem? 

• Treballant conjuntament 

o Aportacions al nom del concurs (Experiències 

lingüístiques, Les meves llengües, Parlem de 

llengües...) i a les bases del concurs 

 o Idees i propostes per al nom del blog, el disseny, 

la imatge... 

o Propostes per treballar l’autobiografia a les aules 

i compartint-les 

o Estant oberts a les propostes i els suggeriments 

que els participants vulguin fer 
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