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Títol: LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA 
Per VICENÇ LLORCA 

Nivell: 1r 
BATXILLERAT 

Introducció: La diversitat idiomàtica va seguida de les grans 
famílies lingüístiques. En aquest exercici ho veurem a través del 
conte de “El gat amb botes”  inclòs en els Itineraris Romànics 
 
Objectius: 
• Identificar la diversitat lingüística 

• Observar les similituds lingüístiques de la família romànica 

• Afavorir la intercomprensió lingüística directa entre les llengües 

romàniques 

 
Competències: 
• Dins les competències comunicatives, treballar la competència lingüística 

i audiovisual. 

• Dins les competències metodològiques, treballar el tractament de la 

informació i la competència digital. 

•  

 
Continguts  i dimensions: 
• Audició i visualització del conte popular “El gat amb botes” en llengua 

catalana primer i llengua francesa i italiana després inclòs en la pàgina web 

dels Itineraris Romànics.  

• Realització dels exercicis proposats en la pestanya de la llengua francesa. 

• Realització dels exercicis proposats en la pestanya de la llengua italiana. 

Seqüenciació: 
Passos Activitats Interacció Material Temps 
1. 
 

Audició del 
conte “El 
gat amb 
botes en 
català i en 
francès 

Professor/Classe Projecció 
en canó de 
la pàgina 
web dels 
Itineraris 
romànics 

15 
minuts 

2. 
 

Elaboració 
dels 
exercicis 
en francès 

Professor/Classe Pestanyes 
d’exercicis 
proposats 
en francès 

45 
minuts 

3. 
 

Audició del 
conte en 
italià  

Alumne 
individualment 

Pàgina web 
dels 
Itineraris 
romànics a 
través 
d’ordinador 
individual 

30 
minuts 

4. 
 

Elaboració 
dels 

Alumne 
individualment 

Pàgina web 
dels 

30 
minuts 
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exercicis 
en italià 

Itineraris 
romànics a 
través 
d’ordinador 
individual 

5. 
 

Correció 
dels 
exercicis 
en italià 

Professor/Classe Projecció 
en canó de 
la pàgina 
web dels 
Itineraris 
romànics 

60 
minuts 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Avaluació: Cada alumne ha de penjar en el fòrum del curs de la 
intranet de centre una opinió valorativa sobre les similituds i 
diferències entre la llengua catalana, francesa i italiana. 
 
 
 

Observacions: Resulta fonamental aprendre a participar en els 
fòrums digitals de la intranet de centre. 

 

 
 


