
ACTIVITAT: 

PARÀGRAFS BARREJATS 
 

Nivell: 3-4 ESO 

Introducció: 
• Es treballa la comprensió lectora general dins el context d’un 

article de temàtica concreta. 
 
Objectius: 

• Sensibilitzar sobre el fet que la diversitat lingüística és el resultat del 

procés de diversificació natural de la llengua i les llengües. 

• Entendre la diversitat lingüística com a manifestació de les 

immenses possibilitats de configuració d’un codi tan versàtil i 

flexible com la llengua. 

• Promoure la cohesió de grup a partir del treball cooperatiu i la 

reflexió que genera l’activitat. 

 
Competències: 

• COMUNICATIVES: Lingüística i audiovisual:  

o 1. Pot interactuar i dialogar amb altres persones de  manera 

adequada i apropar-se a  altres cultures.  

o 2. Pot expressar observacions, explicacions, opinions, 

pensaments, emocions, vivències i argumentacions.  

o 3. Pot reflexionar sobre el funcionament del llenguatge i dels 

recursos comunicatius específics de cada àrea curricular, i 

prendre el llenguatge com a objecte d’observació i anàlisi. 

• SOCIAL I CIUTADANA:  

o 1. pot comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, 

conviure i exercir la ciutadania democràtica en una 

societat plural i contribuir en la seva millora. 

• METODOLÒGIQUES:  

o Aprendre a aprendre: 1. Pot aplicar tècniques de treball 

intel�lectual que incloguin tant el pensament estratègic com 

la capacitat de cooperar i autoavaluar-se. 

• PERSONALS: - 

o Autonomia i iniciativa: 1. Pot imaginar, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o 

col�lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit 

crític. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Continguts  i dimensions: 
• Un article 

• Resolució d’activitats de comprensió 

• Creació de nou material a partir del ja treballat. 

 
Seqüenciació: 

• Sessió 1. Activitats 1-5 
• Sessió 2: Activitat 6 

 
Avaluació: 

El professor tindrà en compte: 

• el desenvolupament i interès en la realització de l’activitat. 

• la realització de totes les activitats, atenent a la diversitat de 

l’alumnat si cal. 

• l’actitud i la participació cooperativa de l’alumne. 

 

L’Alumne s’autoavalua: 
• mitjançant la destresa demostrada en la realització de l’activitat 

final. 
 

 

 



ELS PARÀGRAFS BARREJATS 
 
1. Identifiqueu la llengua de cada paràgraf. Comenteu 
amb quines pistes. 

2. Ordeneu l’article (es poden donar els paràgrafs ja 
retallats). 

3. Llegiu i traduïu. Comenteu el sentit global de cada 
paràgraf. 

 
 
L'euro, une monnaie 'esperanto'?  
Euro, una moneda 'esperanto'?  
Euro o moneta esperanto? 
Euro o moneda esperanto? 
 
http://www.cafebabel.com/fre/article/20534/euro-una-
moneda-esperanto.html  
 

Ma affinché l’Euro dia nuovo impulso all’Ue sul lungo termine, i 

nuovi Stati membri dell’Europa centro-orientale non devono 

rimandare all’infinito l’adozione della moneta unica. L’Euro può 

svolgere pienamente il suo ruolo solo se il suo campo di azione –

oggi ristretto a 13 paesi– e quello del mercato comune –27 i 

membri attuali– coincideranno. (A) 

Estos resultados de la encuesta reflejan de nuevo el éxito que 

encarna el Euro dentro y fuera de la UE, a pesar de que existan 

algunas críticas en diversos países por la subida de precios que 

supuso su adopción. El mercado interior de la UE ha crecido entre 

un 5% y un 15% desde la adopción de la moneda común, según 

datos de la OCDE. Mientras tanto, debido a que en torno a un 25% 

de las reservas de divisas mundiales están denominadas en Euros, 

la moneda común se está convirtiendo en serio rival del Dólar 

estadounidense. (B) 

L'euro nous rend fort 
Dans sa ‘Déclaration de Berlin’ présentée le 23 mars dernier 

devant les Vingt Sept, la Chancelière allemande a même eu 

recours à la monnaie unique pour achever de vaincre les 



résistances britanniques, n’hésitant pas à qualifier l’euro d’ acteur 

central dans la maitrise de la mondialisation. «Nous nous trouvons 

devant de grands défis qui ne s’arrêtent pas aux frontières 

nationales. L’Union européenne est notre réponse. Le marché 

commun et l’euro nous rendent fort. Ainsi pourrons-nous organiser 

l’interdépendance mondiale d’une économie en pleine croissance et 

encourager une libre concurrence selon notre propre vision des 

choses».(C) 

Un dia o altre, els euroescèptics -tals com Anglaterra, Suècia i 

Dinamarca- ja no podran desviar-se del curs que segueix la 

moneda europea. Sense aquesta perspectiva, l’euro estaria sota 

l’amenaça de convertir-se en una moneda “esperanto” destinada al 

fracàs. En lloc de ser un símbol d’unitat, la moneda europea 

esdevindria un símptoma de separació al si de la UE. (D) 

Succès de l'euro 
Les avis sont également unanimes lorsqu’il s’agit du futur de la 

monnaie unique. 73% des Espagnols font confiance à l’euro pour 

seulement 6% des sujets de Sa Majesté. Outre-Atlantique, si 72% 

des Américains disent croire en l’avenir de la monnaie commune, 

une moitié d’entre eux est convaincue que l’UE existera encore 

dans 50 ans. (E) 

Com serà la UE l’any 2057? Amb motiu del 50è aniversari de la UE, 

molts editorialistes han imaginat diferents guions per al seu futur, 

uns més creïbles que d’altres. S'han vist tota mena d'opinions: des 

del control del món fins al desmantellament, segons el lloc des 

d’on escrivia cada autor. Tanmateix, l’International Herald Tribune 

no es va conformar amb simples reflexions i va formular deu 

preguntes sobre el futur de la UE. El diari va encomanar el sondeig 

a l’institut d’estudis de mercat Harris Interactive, que el va dur a 

terme en cinc països europeus representatius i als Estats Units. 

(F) 

A més de la temptativa de fer ressuscitar una Constitució en estat 

de coma, Merkel, durant el segon trimestre com a presidenta de la 

UE, també hauria de garantir la data prevista per a l’entrada a 

l’eurozona de Talin i Budapest.  (G) 



Prima o poi anche gli euroscettici dei vecchi Paesi membri – Gran 

Bretagna, Svezia e Danimarca – non potranno più sottrarsi al 

magnetismo dell’unità monetaria. Nel caso contrario, l’Euro rischia 

di diventare solo una “moneta-Esperanto”, a immagine della 

sfortunata lingua “creata” per il Vecchio Continente: non simbolo 

di unità, quindi, ma segno tangibile delle sue divisioni insanabili. 

(H) 

 

4. Respon V-F. Digues en quin paràgraf trobem la 
resposta. 
a. El 72% dels americans fan confiança a l’euro. 

b. Hi ha 27 països que comparteixen la moneda única. 

c. L’enquesta d’un diari es va fer en sis països. 
d. L’euro va fer pujar els preus en el moment de la seva 

adopció. 

e. La cancellera alemanya ha dit que l’euro ens fa forts. 

f. Merkel vol ampliar l’eurozona. 

g. S’espera que en el futur Dinamarca deixarà de formar 

part de la moneda única. 

 

5. Cada alumne tria dos mots en francès i dos mots en 
italià, l’un de transparent, el segon d’opac. Es 
comenten i debaten a la classe. 

PARAULA transparent:  opaca: 

francès:    

italià: 
   

  

6. Connecteu-vos al web de Cafebabel. Cerqueu un article 
en petit grup, barregeu-ne els paràgrafs en diferents 
llengües romàniques, i... tothom a cosir paràgrafs per 
refer els articles. 



Cafebabel.com 
una nova visió per a la comunicació europea 

Trencant les barreres creades pels mitjans de comunicació nacionals, 
www.cafebabel.com és el primer webzine de les seves característiques. 
Publicat en set llengües –anglès, francès, espanyol, alemany, polonès, 
italià i català–, cafebabel.com proposa als seus lectors un tractament de 
l’actualitat europea des d’una perspectiva transnacional, i s’actualitza 
diàriament. 

Com a fòrum de reflexió i anàlisi, cafebabel.com encoratja els seus lectors 
a reflexionar com a europeus, apropant les polítiques europees als 
ciutadans. Com a mitjà participatiu, cafebabel.com està format per una 
àmplia xarxa d’autors i traductors voluntaris que promouen el debat 
paneuropeu. Cada col·laborador té el dret d’escriure en la seva llengua i de 
ser llegit en cadascuna de les set llengües de publicació de cafebabel.com. 
Com a mitjà obert, cafebabel.com encoratja i respecta la diversitat 
d’opinions, sempre que els diferents temes es tractin des d’un punt de vista 
europeu. 

 

(

Elaborat x JM.Mir. Sessió 2) 


