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RESUM (ABSTRACT)  

L’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830) 

s’arrenglera, juntament amb d’altres d’equivalents entre les impartides pel Departament de Filologia Catalana en 

les especialitats corresponents als graus d’Infantil i de Primària, en un conjunt d’assignatures de llengua d’ús 

dissenyades per a adquirir un nivell B2 de la normativa catalana segons la varietat estàndard. No obstant això, 

pensem que el fet que l’assignatura s’inserisca en aquest marc comunicatiu global no hauria de fer perdre de 

vista que els llaços amb l’especialitat de CAFE en què s’imparteix haurien de ser part nuclear de la configuració 

de l’aprenentatge, aspecte que, al nostre parer, caldria revisar amb esperit crític, ja que potser hi ha hagut fins ara 

massa dependència respecte de l’enfocament de les assignatures anàlogues adés al·ludides. Per aquest motiu, 

volem presentar en aquestes jornades una proposta de nou desplegament de l’assignatura perquè, així, 

s’emfasitzen els vincles amb l’especialitat que l’acull. L’afany primordial, doncs, és que l’alumnat hi trobe un 

espai preparatori adient per a la futura tasca docent a què hauran d’enfrontar-se o, en altres paraules, es pretén 

d’assumir plenament la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC).    .  

 

Paraules clau: llengua catalana, valencià, guia docent, Educació Física, TILC. 



1. INTRODUCCIÓ: L’INPUT COMPRENSIU I L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

PER A ARRIBAR AL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGUA I CONTINGUTS 

(TILC) 

Tal com explícita a bastament el títol d’aquesta comunicació, l’assignatura «Llengua 

Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (a partir d’ací, CAFE) 

necessita una remodelació parcial dels seus plantejaments perquè l’inseriment en el grau que 

l’acull guanye sentit ple. És per això que, des del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant (a partir d’ací, UA), s’ha trobat oportú de configurar una xarxa 

denominada «Elaboració de la guia docent de l’assignatura Llengua Catalana aplicada a les 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (16830)» (codi 3252),
1
 amb la voluntat d’adequar la 

matèria als interessos de l’alumnat a qui és impartida. El resultat d’aquestes reflexions en 

grup omplirà les planes següents sota la guia de dos leitmotiv irrenunciables: 

 

 Fem nostra la teoria de l’input comprensible de Krashen (1985), segons la qual els 

continguts han de ser entesos abans de ser apresos i, per això, insistim en la defensa de 

treballar de ben enjorn amb materials rellevants d’acord amb els interessos 

professionals dels discents. 

 Com a conseqüència inequívoca de l’apunt previ, l’alumnat accedirà al coneixement 

per via de l’assimilació i no de la memorització, és a dir, cal afavorir l’aprenentatge 

significatiu (Ballester 2002), ja que pensem que la informació nova s’ha d’integrar en 

la prèvia perquè la interiorització siga exitosa i perquè, posteriorment, l’aplicació 

pràctica es faça de manera efectiva.  

 

De tot plegat, se’n desprén que albirem la possibilitat d’implementar-hi 

progressivament la metodologia del Tractament Integrat de Llengua i Continguts (a partir 

d’ací, TILC), precisament per a evitar que l’alumnat perceba l’assignatura com un reducte de 

regles lingüístiques que cal memoritzar sense cap previsió de fer-ne ús en el seu futur 

professional. En aquest sentit, al darrere ens mena el desig de mostrar el català com una eina 

de comunicació ni millor ni pitjor que d’altres, sinó en peu d’igualtat per a plasmar qualsevol 

expressió humana. Concedim que, potser, des de l’àmbit dels estudis de llengua i literatura 

catalanes sovint es carrega les tintes sobre la realitat sociolingüística i que això ens fa caure al 

parany d’un cert victimisme, que, alhora, ens remet a proclames redundants que l’alumnat 



coneix de cor, però que no acaba de pair. No obstant això, és ben evident que, fora de les 

aules, hi ha una realitat diferent de la ideal i que cal fer-hi forat perquè els discents 

aconseguisquen d’alliberar-se de prejuïns i axiomes llargament covats però, també, 

constantment nodrits per mitjans de comunicació, polítics i, en definitiva, el pas dels segles 

sota una mateixa mentalitat escurçadora segons la qual la diversitat lingüística és una 

maledicció. Va sent hora d’afonar el mite de la torre de Babel i, així mateix, és temps d’agafar 

el bou per les banyes i no deixar que els planys ens atenallen. 

Per tot plegat, recórrer al TILC (Pascual Granell 2006) se’ns apareix com una via 

lúcida de superació d’obstacles, bé siguen petits rierols o muntanyes inexpugnades, que no 

inexpugnables. Peus en terra, doncs: tenim al davant una assignatura que, des que és 

impartida pels qui açò signen, ha estat cursada per 6 alumnes (curs 2013-2014) i per 4 (2014-

2015), respectivament, és a dir, quasi cap discent de CAFE la pren en consideració. No hi fem 

el sord, a la remor: sense negar el problema de base, d’arrels sociolingüístiques, que hi és, ni 

tampoc el fet que hi hem aterrat fa poc més d’un any i que s’arrosseguen tendències de 

docents passats que, tal volta, no hi pararen prou atenció, la magra realitat és que l’assignatura 

es mor i que l’hem de rescatar. Com? De moltes més maneres de les que ací podem explicar,
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però una de les quals és la que rebrà hui el focus: acostant la muntanya (el que s’ensenya) a 

l’alumnat (Mahoma).    

Comptat i debatut, es tracta que l’assignatura siga rellevant per a qui la curse i que no 

quede, com potser ha ocorregut fins ara, com un illot al qual els discents només hi atraquen 

per motius, diguem-ne, espuris: perquè els serveix, crematísticament parlant, per a la 

«Capacitació Docent» en català. Val a dir que no prejutgem l’alumnat en funció d’aquests 

factors de motivació a què acabem de fer referència, ja que els admetem com a lícits i, en el 

segon dels casos, fins i tot és necessari per al seu futur professional. Això, però, no lleva que 

no vulguem fer-nos forts a l’avantguarda de la idea que l’aprenentatge és font de plaer i es 

justifica per si soles: s’aprova perquè s’ha aprés, no s’aprén per a aprovar (per a tècniques de 

motivació, veg. Mendler 2004 i Vaello 2011). En el marc d’un mercat laboral com més va 

més complex i menys obert a les necessitats racionals dels ciutadans en favor d’un capitalisme 

extrem en què ‘tant guanyes, tant vals’, permeteu-nos, si més no, de recloure’ns en la vella 

aspiració de la universitat com a àmbit d’exploració del coneixement per via de l’ètica i que, 

en conseqüència, puguem apostar romànticament per la conformació de matèries en què els 

discents ho passen bé aprenent. 



Òbviament, diguem-ho únicament de gaidó per a no perdre massa temps, aproximar 

l’assignatura als pressupostos suara apuntats no vol dir lliurar-s’hi sense paracaiguda, ço és, la 

matèria no deixa de ser una llengua d’ús que s’ha d’equiparar amb la resta d’assignatures de 

llengua d’ús de català impartides a la Facultat d’Educació per professorat del Departament a 

què pertanyem els autors d’aquest article (eminentment, «Llengua Catalana per a l’Educació 

Infantil», amb codi 17105, i «Llengua Catalana per a l’Educació Primària», amb codi 17513). 

Així mateix, com ja hi hem al·ludit, els requisits laborals dels discents, una volta graduats, 

remeten a la regulació per a la «Capacitació Docent en valencià i en llengües estrangeres» 

segons l’orde 17/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i aquest és un, diguem-

ne, contracte al qual els continguts no es poden sostraure. Fóra convenient, doncs, d’arribar a 

un equilibri entre les dues tendències o, millor encara, que l’obligació inapel·lable d’impartir 

gramàtica no siga un impediment perquè el contingut es vehicule mitjançant una perspectiva 

que pose els interessos de l’alumnat al bell mig.   

  

2. DESENVOLUPAMENT: EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSIGNATURA I EN QUÈ 

HAURIA DE CONSISTIR? 

De manera elemental, però trobem que clarivident, en les planes subsegüents 

desgranarem parcialment la guia docent actual de l’assignatura tot fent-ne comentaris crítics 

amb els quals aspirem d’indicar-hi les modificacions adients perquè s’acomplisquen els 

objectius exposats en el primer apartat de la comunicació. Per bé, doncs, que en aquest sentit 

el títol puga semblar no gaire esclaridor, no és la nostra pretensió de mostrar fil per randa la 

guia docent del curs 2015-2016, que ja trobarà el seu lloc d’exposició quan pertoque, sinó de 

repassar els punts essencials que componen el programa i fer èmfasi en els aspectes 

mereixedors de debat en aquest fòrum públic que l’Institut de Ciències de l’Educació de la 

UA té a bé d’oferir-nos. 

Es pretén, doncs, d’emprendre una mena de viatge a través de les entramenes de la 

matèria per a fer-hi un diagnòstic prudent i sensat que conduïsca a la sanació del malalt, una 

assignatura aqueixada de desconnexió respecte al marc del grau en què s’imparteix i que, 

progressivament, n’ha vist minvat el nombre de matriculats. 

 

 

 



2.1 Descripció i contextualització 

Aquesta assignatura sobre la qual volem reflexionar és conceptualitzada, ja ho hem dit, 

com a llengua d’ús i, en conseqüència, pretén augmentar la competència lingüística i 

comunicativa en català per part de l’alumnat. Més concretament, val a dir que açò implica el 

domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics, així com la producció i 

l’anàlisi reflexiva i crítica de diversitat tipològica de textos i gèneres, tant orals com escrits, 

per a un nivell B2 del MECR. No obstant el fet que es pretenga d’aconseguir uns mínims de 

correcció i adequació normativa, val a dir que caldria apostar decidament per un enfocament 

comunicatiu (Marí 2012) que permeta d’alliberar l’alumnat de pors i, així, fer-lo sentir que no 

només ens fixem en com ens ho diu sinó també de què ens parla (la temàtica del grau).  

Així mateix, cal tenir en compte que la matèria és oferida com a assignatura optativa 

de tercer curs, la qual cosa implica que, sovint, l’alumnat, fins i tot el catalanoparlant, fa uns 

quants anys que no usa la llengua en un context acadèmic i, en conseqüència, sovint hem de 

retrotraure’ns a continguts normatius vistos en etapes primerenques de la seua formació 

preuniversitaria. En aquest sentit, fóra interessant d’explorar la possibilitat d’instituir una 

llengua zero en el primer o segon any i que fóra requisit previ. Certament, una única 

assignatura de llengua d’ús al llarg de tota la carrera sembla insuficient. Convé recordar, de 

més a més, que aquesta matèria forma part de l’itinerari per a aconseguir la «Capacitació 

Docent en Valencià» o el «Diploma de Mestre» (dins del marc de la «Competència 

professional en llengua d’especialitat»), de manera que, com a únic ítem que atén 

específicament la normativa, es constitueix com l’assignatura bàsica del trajecte i fóra bo que 

rebera reforços previs. 

 

2.2 Competències 

Hi ha una sèrie de competències generals (a partir d’ací, CG) del grau de CAFE als 

quals s’adhereix l’assignatura 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>): 

 

 CG1.1: Capacitat d’identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts 

conceptuals determinats per les matèries de la titulació de CAFE. 



 CG1.2: Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i 

complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de 

continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de CAFE. 

 CG2.1: Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts 

conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l’argumentació i el 

raonament crític en les matèries de la titulació en CAFE. 

 CG2.2: Ús i integració de la informàtica aplicada a l’àmbit de les matèries d’estudi de 

les CAFE. 

 CG3.2: Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l’àmbit de 

docència i aprenentatge, l’entrenament, la promoció de la salut i la recreació. 

 CG4.2: Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d’iniciativa, esperit 

emprenedor i originalitat en l’aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació 

de CAFE. 

 CG5.1: Compromís amb els valors d’equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i 

democràcia en la pràctica de l’activitat física i esportiva. 

 

Res més a afegir-hi tret que, al nostre parer, caldria incorporar-hi la CG4.1, ja que el 

treball en equip propi de la concepció esportiva moderna és fàcilment vinculable a les tutories 

grupals a què fem esment en l’apartat 2.5 dedicat al «Pla d’aprenentatge».  

 

2.3 Objectius 

Lògicament, l’aplicació de les competències es concreta en els objectius formatius, 

l’assoliment dels quals per part de l’alumnat és necessari per a superar l’assignatura i acreditar 

el nivell exigit. Fem-ne enumeració, doncs: comprendre i analitzar el context sociolingüístic, 

relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe i la seua incidència en les àrees, 

assignatures i mòduls de l’activitat física; desenvolupar una expressió oral que supere la 

limitada en un nivell de llengua estàndard; expressar-se per escrit amb domini adequat de la 

normativa morfosintàctica treballada en el curs; escriure al dictat un text d’un nivell mitjà 

(B2) de dificultat amb un màxim d’un sis per cent d’errors ortogràfics; comprendre i utilitzar 

el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard; comprendre i utilitzar el lèxic propi de l’àmbit 

de l’activitat física i l’esport; prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos 

en què es trie la varietat adequada; conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i 



autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, 

diccionaris específics i professionals, gramàtiques, programes informàtics, etc.); prendre hàbit 

i gust per la lectura d’obres escrites en català, especialment pel que fa a la bibliografia 

professional pròpia de l’activitat física i l’esport.  

En aquest cas, com ocorre amb les competències, fóra interessant d’afegir-hi, 

mitjançant una reelaboració en clau lingüística, l’objectiu general del títol que fa referència a 

la col·laboració i la cooperació, ço és: «Desenvolupar habilitats de relació interpersonal, 

treball en equip i lideratge en l’àmbit de les CAFE» 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>). 

 

2.4 Continguts 

Tot partint de la premissa que el domini d’un contingut remet a l’oportunitat de 

desenvolupar habilitats intel·lectuals d’un nivell superior com, per exemple, el raonament, la 

resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat, per part de l’alumnat, l’actual guia 

docent es configura d’acord amb la següent estructura quatripartita:  

 

 Bloc I. El català: què, qui, com, on, per què.  

 Bloc II. Habilitats lingüístiques: escriure, parlar, llegir, escoltar i interactuar. 

 Bloc III. Habilitats lingüístiques i correcció: la normativa.  

 Bloc IV. Recursos d’autoaprenentatge.  

 

Al davant d’aquest temari, coincident en línies generals amb les altres assignatures de 

llengua d’ús a què ens hem referit suara, pensem que és força convenient, ja que cobreix 

l’espectre complet de requeriments lingüístics. No obstant això, pensem que caldria provar de 

vehicular-lo mitjançant unitats didàctiques vinculades als continguts específics del grau, de 

manera que l’aprenentatge lingüístic se’n desprenguera subtilment. Així, per exemple, com 

que l’assignatura té lloc en tercer any i l’alumnat ja comença a sentir a la vora la necessitat 

d’escollir el camí concret del seu futur professional, fóra bo de experimentar amb unitats 

basades en els diversos itineraris professionals que ofereix el grau, com ara l’ensenyament de 

l’educació física i l’esport, l’entrenament esportiu, l’activitat física i qualitat de vida i la gestió 

i direcció esportiva  



(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&leng

ua=V&caca=2014-15#>), tot permetent llibertat de tria individualitzada i amb el recurs a 

col·laborar amb el professorat de les assignatures que hi formen part, respectivament (pensem 

que els Departaments de la Facultat d’Educació haurien d’estar més interconnectats, en la 

mesura del possible). 

Complementàriament, cal assenyalar que aquests continguts seran presentats de 

manera circular, és a dir, tot i que es mirarà d’establir un calendari de mínims quant a 

l’estructuració temàtica per dies i setmanes per tal que l’alumnat s’organitze 

individualitzadament al millor possible, anirem avant i arrere en funció de l’evolució que 

n’observem in situ. En definitiva, la pretensió és que els discents copsen que cada 

compartiment de la llengua ocorre en concurrència amb els altres i que la divisió per apartats 

no és sinó una convenció metodològica no gens recomanable de ser sacralitzada. 

 

2.5 Pla d’aprenentatge  

Pel que fa al pla d’aprenentatge, ara no hi entrarem de manera detallada sinó sols 

superficialment per a assenyalar que l’assignatura s’organitza al voltant de 4h setmanals, de 

les quals 3h tenen lloc en un mateix dia, ja que s’hi subsumeixen les denominades tutories 

grupals. En total, com que l’assignatura té lloc durant un únic quadrimestre i aquest consta de 

15 setmanes, es tracta de 60h presencials, a les quals cal afegir-ne 90h de no presencials. Val 

a dir que, pels condicionants d’espai d’aquesta comunicació i, sobretot, perquè volem 

emfasitzar l’aspecte d’interrelació entre docent i discent a dins de l’aula, optarem per 

reflexionar sols sobre la càrrega presencial i, en una altra comunicació avant en el temps, ja hi 

incidirem quant al conjunt de la planificació.  

Així, doncs, el fet que l’assignatura estiga dividida en dues sessions setmanals, de 

durada força diversa entre si, comporta alhora factors positius i negatius. De la banda 

luminosa, val a dir que la sessió composta per 3h permet triar-la com a model idoni de 

temporització, ja que ofereix la possibilitat de desplegar suficientment els continguts més 

complexos. Així mateix, d’aquestes 3h, la primera està plantejada de bestreta sota la 

denominació de tutorials grupals, és a dir, l’enfocament remet a treballs en grup, fet que 

ajuda a reforçar la cohesió entre companys i a establir lligams afectius mitjançant la 

col·laboració i la cooperació (Panitz & Panitz 1998) en funció de les necessitats de cada 

moment. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que els discents de CAFE, al si del seu 



grau, són guiats, precisament, vers la tasca en equip: d’una banda, perquè aquesta manera de 

treballar és inherent als aspectes actitudinals que un futur mestre, independentment de 

l’especialitat, haurà de transmetre al seu alumnat futur; d’altra banda, perquè el grau en 

concret es vincula sovint a l’ensinistrament en pràctiques esportives d’equip, en les quals, 

lògicament, cal posar-hi en funcionament valors socials comunicatius per a assolir l’èxit. Val 

a dir que tots dos factors es reflecteixen en la CG4.1: «habilitat en les relacions interpersonals, 

afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en 

l’execució d’activitats i treballs d’aprenentatge en les matèries de CAFE.» 

(<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C256&lengua=V&

caca=2014-15#>). 

D’altra banda, el fet que hi haja un desequilibri entre la durada de les dues sessions, 

provoca que la que només consta d’1h, quede reduïda a un contacte massa superficial, per la 

qual cosa pensem que fóra convenient de mantenir la remissió a les tutories grupals, tot 

connectant amb els valors de col·laboració i cooperació inherents a l’esport col·lectiu, però 

fent-ne alhora una divisió racional: cada sessió, doncs, hauria de constar de 2h, una de les 

quals sempre hauria de conservar el caràcter d’activitats en conjunt.    

 

2.6 Avaluació  

Ara per ara, els criteris d’avaluació estan establits en la definició mateix dels objectius 

formatius d’aprenentatge (veg. 2.3 d’aquest treballet), premissa a partir de la qual es planteja 

una proposta d’avaluació formativa o contínua que remet al 50% de la nota final, percentatge 

dins del qual cal distingir a parts iguals entre activitats escrites i activitats orals, és a dir, dos 

subgrups cadascun dels quals equival al 25%. Quant al 50% restant, aquest se subsumeix en 

les denominades proves finals, dintre de les quals hi ha, igualment, una subdivisió segons el 

pla escrit, d’una banda, i el pla oral, d’una altra (25% cada, en conseqüència). Òbviament, la 

nota final sempre és oberta al que podríem denominar com a matisos de ponderació derivats 

dels aspectes actitudinals de cada discent i una assistència mínima del 80%. Així mateix, cada 

nota acumulada al llarg del quadrimestre ha de igualar un 4 o superar-lo.  

En aquest cas, trobem els condicionants força raonables: d’una banda, hi ha un 

equilibri entre aquelles activitats en què el discent ha de fer ús reflexiu dels materials al seu 

abast per a aconseguir de manera efectiva el que se li demana (la part que, tradicionalment, 

hem denominat com a pràctiques), i aquelles proves en què, en canvi, ha de demostrar que 



s’hi maneja còmodament sense recórrer a cap més ajut extern que els coneixements ja 

interioritzats i assimilats (el que, convencionalment, es coneix com a exàmens). Així mateix, 

la referència a l’assistència i a la nota mínima exigida en cada part, ens semblen trets que no 

han de ser posats en dubte: pel que fa al primer ítem, perquè l’alumnat de CAFE no compta 

amb cap altra assignatura més de llengua d’ús en la seua especialitat i, com que no la cursen 

fins a tercer any, necessiten orientació després d’un període prolongat sense fer ús del català 

en àmbit acadèmic; respecte al segon, perquè l’aprenentatge d’una llengua ha de ser gradual i 

no respon ben bé a compartiments estancs (per exemple, dominar un nivell qualsevol d’una 

llengua comporta la destresa oral i l’escrita plenament fusionades, no aïllades l’una de l’altra).  

Si concretem el model de proves pràctiques avaluatives, fins ara s’ha tendit a demanar 

una simplificació de la bateria de pràctiques present en les assignatures equivalents de les 

especialitats d’Infantil i de Primària sense parar esment en l’especifitat de CAFE: una 

ressenya oral sobre un llibre de temàtica de ficció o d’assaig triat d’un grup genèric de 

lectures; una lectura fonètica (reforçada pel suport TIC del web Saó. Ajuda a la lectura en veu 

alta del valencià: <http://sao.dlsi.ua.es/>) sobre un fragment del llibre de ficció o d’assaig 

escollit; un portafolis dedicat, genèricament, a cobrir la biografia lingüística; i, finalment, 

diverses redaccions basades en fets versemblants respecte a situacions futures a l’aula com a 

mestres, és a dir, amb voluntat professionalizant (cartes als pares, permissos d’excursió, 

menús escolars, etc.) però, com en els altres casos, sense incidir en concrecions de 

l’especialitat. Curt i ras, el que es feia era reprendre les pràctiques ja posades a prova en les 

altres assignatures de llengua d’ús amb no massa pensament d’introduir-hi matisos, potser 

perquè l’escassetat d’alumnat no convidava a modificacions grosses (la serp que es mossega 

la cua, caldria dir-hi). Front a això i sense menyscapte que tals pràctiques esmentades es 

mantinguen com a part del procés preparatori vers l’avaluació, proposem d’introduir-hi una 

quadrivium d’activitats vinculades més fortament als interessos dels discents i que, d’acord 

amb la voluntat de TILC a què ens adherim, siguen les que, de manera exclusiva, servisquen 

per a la qualificació:    

 

 Un model de portafolis (15% del 25% associat al conjunt de pràctiques escrites) que, 

sense renunciar a la reflexió sobre la biografia lingüística a què ens hem referit adés 

(al capdavall, és un primer pas recomanable per a acostar la llengua al discent 

sentimentalment i quotidianament), proposem d’afegir-hi un factor de creativitat que 

http://sao.dlsi.ua.es/


permeta la interrelació llengua-esport. Així, per exemple, el paradigma de la biografia 

s’ampliaria a la formulació del trajecte personal del discent en relació amb l’activitat 

física (per al concepte de protagonització, veg. Gumbau 2012) i, així mateix, a les 

raons per les quals s’ha escollit la carrera: es tracta, doncs, de promoure que es 

produïsca la interiorització subtil que el català serveix per a explicar-se el seu món 

d’interessos particulars, és a dir, l’assumpció que és una eina de comunicació 

igualment capaç que el castellà i altres llengües. 

 Una redacció (10% del 25% associat al conjunt de pràctiques escrites) que, tot sent 

fidel al marc professionalitzant de plantejar una realitat versemblant en el seu futur 

com a mestres, remeta estrictament al grau de CAFE. Així, per exemple, una circular 

de bones pràctiques físiques en la vida quotidiana en benefici de la salut segons cada 

casuística d’edat o d’altres.  

 Una exposició oral (15% del 25% associat al conjunt de pràctiques orals) en què, 

lliurement, el discent trie el seu esport favorit perquè en parle i, fins i tot, si es donen 

les circumstàncies adients, puga fer-ne una demostració pràctica: quina millor manera, 

posem per cas, de fer entendre una determinada tècnica de natació que exemplificar-ho 

a la piscina davant els companys? En aquest sentit, si calguera, fóra interessant de 

traslladar l’exposició fora de l’aula i dur-la a la zona poliesportiva del campus. 

D’aquesta manera, és obvi que la motivació augmentaria i que es trencarien les rutines 

associades al continuisme del dia a dia al mateix lloc i sota les mateixes condicions 

d’ensenyament-aprenentatge. Així mateix, de manera potser inconscient, es 

reforçarien els recursos sintàctics i de registres associats a les explicacions formals 

d’un tema i, encara més, el descobriment personalitzat del lèxic reconeixible de 

l’esport favorit de cadascú.
3
 

 Una ressenya oral (10% del 25% associat al conjunt de pràctiques orals) que, al 

contrari de la tendència a confegir llistats de lectura mancats d’identitat específica per 

al grau de CAFE, partisca d’una tria absolutament personal (és a dir, proposem 

d’abandonar el llistat de lectures obligatori en favor de cedir la responsabilitat al 

discent, sempre amb el benentés d’ajudar-lo a la recerca si cal) i, clar està, dedicada a 

obres de temàtica esportiva (per exemple, la biografia d’algun exponent representatiu 

del seu esport favorit) i/o de salut física. 

 



Pel que fa als exàmens, la prova final escrita ha constat fins ara de 10 preguntes 

consistents a valorar elements diversos de caire lingüístic: 1. detecció de fonemes privatius 

del català; 2. sistema numèric; 3. dictat; 4. morfologia verbal i pronoms febles; 5. gènere i 

nombre; 6. expressions i frases fetes; 7. gramàtica general; 8. lèxic; 9. redacció breu de 100 

paraules sobre una situació versemblant d’aula; 10. redacció de 250 paraules sobre una notícia 

de caire sociolingüístic. Aquest examen representa un model força testat en les assignatures 

de llengua d’ús de les especialitats d’Infantil i de Primària i ha estat, en línies generals, un 

model que s’ha revelat com a força clarivident de cara a equilibrar les diverses destreses 

associades al domini d’una llengua. En aquest sentit, per tal de ser fidels a la voluntat de 

coherència amb tals assignatures equivalents i, alhora, de traure a la superfície l’especificitat 

del grau en concret, pensem que fóra bo de mantenir-ne l’estructura però tot omplint-la de 

continguts de CAFE. Així, per exemple: el vocabulari hauria de remetre, no únicament però sí 

essencialment, al d’especialitat; la redacció llarga no descartaria el vessant sociolingüístic, 

però el redirigiríem a contextos diferents mitjançant la recurrència a qüestions crítiques com 

ara l’absència de llengües minoritzades en els comités esportius locals i internacionals, els 

usos i costums lingüístics en les megafonies dels esdeveniments esportius, etc.  

Quant a la prova final oral, val a dir que, tradicionalment, ha consistit en una exposició 

en què prima la valoració personal sobre una notícia cultural de l’àmbit valencià. Davant 

d’això, caldria explorar una fusió entre aquest paradigma i la remissió a esports tradicionals 

valencians (perquè, diguem-ho alt i clar, l’esport també és cultura popular: a tall d’exemple 

nostrat, Grau 2003), el tractament de la matèria per les autoritats educatives o el suport 

institucional pels governs locals, autonòmics i estatals.  

 

2.7 Recomanacions bibliogràfiques  

Fins ara, i heus ací un buit considerable sobre el qual cal vessar l’autocrítica, la 

bibliografia de l’assignatura només ha remés a la retafila convencional de llibres 

d’aprenentatge lingüístic com ara gramàtiques, diccionaris, etc. Tot assumint que aquesta 

mena d’obres prescriptives i descriptives serà sempre treballada (això sí, amb acostaments 

pràctics que fomenten la capacitat de tria autònoma per part de l’alumnat: a tall d’exemple, 

quin diccionari serveix per a cada recerca particular i altres casos semblants), proposem 

d’incorporar-hi lectures de temàtica vinculada al grau de CAFE. 



Lògicament, en la guia docent final hi haurà més ítems basats en aquest enfocament, 

però aprofitem l’espai ara per a focalitzar sobre dos textos que, de fet, ja han estat posats a 

prova amb l’alumnat d’enguany mitjançant el format dels clubs de lectura (Carrillo 2008), una 

estratègia que, al nostre parer, redunda beneficiosament en la participació, ja que s’atorga al 

lector la veu i es fomenta, de més a més, l’intercanvi lliure d’opinions entre els companys:  

 

 Editat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania (Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat 

Dona-Home) de la Diputació de Barcelona, l’opuscle Dones i esport (2011) promou 

l’enllaç dels estudis de gènere amb la matèria específica del grau, de manera que la 

reflexió sobre l’esport servisca també per a tractar el respecte i la convivència entre 

hòmens i dones. 

 La Nadala 2008 de la Fundació Lluís Carulla, dedicada a L’esport a Catalunya, 

consisteix en un recull d’articles dedicats a fer repàs històric de la presència de l’esport 

al Principat (fóra interessant de trobar o de promoure algun text d’intencions 

semblants per al País Valencià perquè, així, es jugara amb el factor de la identificació), 

tant des del punt de vista de l’àmbit professional com, i aquest és el vessant que més 

ens interessa, de les reflexions sobre quin paper ha de tenir l’activitat física a les aules 

a partir de pressupostos de salut i, també, ètics.  

 

3. CONCLUSIONS: VERS UNA LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CAFE 

PENSADA PER A L’ALUMNAT 

Per bé que aquesta comunicació no pot ser una altra cosa que un colp d’ull als canvis i 

matisacions als quals cal sotmetre la guia docent de l’assignatura «Llengua Catalana aplicada 

a les CAFE» perquè la matèria s’inserisca orgànicament en el grau a què pertany, pensem que, 

si més no, es configura com a punt de partida idoni per a tal consecució. Certament, no hem 

pretés de plasmar una proposta de nova guia en sentit estricte sinó d’observar, pel que fa a 

l’actual, quins són els punts fluixos dels quals fóra bo desempallegar-se i quins afegitons fóra 

convenient d’aportar-hi.  

Es tracta, doncs, no de destruir sinó de reelaborar (d’ací, l’esment de nova proposta de 

disseny a què al·ludim en la capçalera del treball) el que ja tenim: fins ara, com hi hem donat 

per descomptat des de la mateixa introducció, s’ha aconseguit que aquesta llengua d’ús per a 

les CAFE siga coherent amb la resta d’assignatures de llengua d’ús equivalents en les altres 



titulacions de la Facultat d’Educació en què el Departament de Filologia Catalana de la UA és 

present; altrament, s’hi ha produït una certa desconnexió respecte dels interessos professionals 

específics de l’alumnat. Aquell primer fet és, indubtablement, un mèrit que mereix de ser 

conservat, ja que el fet que matèries disseminades en graus diferents però amb els mateixos 

objectius de destresa lingüística, confluïsquen en l’enfocament genèric, és indici de 

coherència interna al si d’un grup de professors ben travat organitzativament. Tanmateix, això 

no ha de ser cap obstacle perquè l’assignatura remeta a un cert grau d’especificitat que, com 

hem apuntat en el començament, ha de basar-se en l’acostament a l’alumnat i, per tant, ha de 

fugir a poc a poc de la mera exposició de regles en favor del TILC. 

De cara al curs vinent, incorporarem a la guia les modificacions ací indicades per a 

donar lloc, doncs, a un nou disseny. Si encara el camí recorregut és insuficient, l’experiència 

ens ho dirà: provem i, si ens enganyem i esvarem, alcem-nos i provem a caminar de nou. 
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NOTES 

1 La xarxa és composta per: Hèctor Càmara i Sempere com a coordinador, Eduard Baile López, Vicent Beltran i 

Calvo, Carles Segura i Llopes i Sandra Montserrat Buendia. Val a dir que, malgrat que els qui signen són només 

2 dels 6 integrants totals, al darrere del que en aquesta comunicació s’apunta hi ha la contribució del conjunt de 

membres.  

2 Sense anar més lluny, la influència mateix del docent a l’aula per a connectar en el pla interpersonal, és força 

important, ja que l’escàs nombre de matriculats dóna peu a un ambient relaxat i proper, del qual caldria aprofitar-

se (per a la influència del professor sobre el discent a l’hora de crear sinèrgies positives, veg. Martínez 2010).  

3 Aquesta pràctica ja ha estat posada en pràctica en el curs 2015-2016 i val a dir que, d’acord amb les opinions 

vessades en el portafolis, ha estat el moment preferit de l’alumnat al llarg del quadrimestre. 
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