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L’aprenentatge del català com a L2 mitjançant les TIC en un 
entorn castellanitzat

Eduard Baile López 

Hèctor Càmara Sempere

Universitat d’Alacant

Cal un canvi de paradigma? El català al migjorn valencià, de L1 a L2

Els estudiants de les diverses especialitats d’Educació de la Universitat d’Alacant han d’assolir un B2 durant 
el primer any del grau i, per aquest motiu, cursen una assignatura de llengua d’ús.1 A pesar que els estudis 
de català són obligatoris en els territoris tradicionalment catalanoparlants, el context sociolingüístic (en 
què hi ha un predomini social de l’espanyol), els fluxos migratoris i la pèrdua de la transmissió generacional 
de la llengua compliquen l’objectiu d’aconseguir aquesta competència lingüística; a açò cal afegir-hi que 
una part important de l’alumnat prové de zones castellanoparlants en què no hi ha obligatorietat de la 
matèria en tots els cicles. De més a més, aquesta complexitat sociolingüística característica valenciana 
s’agreuja al sud, on trobem territoris de predomini lingüístic castellà i grans ciutats amb la transmissió 
generacional extremadament minvada. En conseqüència, caldria que ens plantejàrem si l’acostament 
metodològic a l’ensenyament del català com a L1 és l’apropiat en aquests alumnes o si, pel contrari, és 
més convenient de combinar-lo amb el tractament de la llengua com a L2. D’acord amb aquesta voluntat 
d’explorar vies metodològiques que vagen més enllà de la consideració de l’ensenyament del català com 
a L1 per a alumnes que no han assolit el requisit lingüístic mínim, pretenem reflexionar sobre com les TIC 
ens poden ajudar a minimitzar aquesta situació de retard en l’aprenentatge.

Tipologia de l’alumnat de Llengua Catalana I per a l’Educació

Abans d’entrar al cor d’aquest treball, és essencial analitzar quin és el tipus d’alumnat a qui ens adrecem 
perquè, així, puguem donar suport a la consideració del català com a L2 per part de la majoria. L’enquesta 
que presentem (duta a terme sota la supervisió de la professora Sandra Montserrat)2 posa en joc diversos 
factors (llengua materna, llengua a l’escola i llengua d’ús social, entre d’altres ací no comentats per 
qüestions d’espai), a partir dels quals es dibuixa un entorn d’aula força divers i no gens fàcil de descriure 
globalment.3

1 Aquesta assignatura de primer es complementa amb una altra, denominada Llengua Catalana II (en quart d’Infantil i en tercer de Primària), amb la qual s’acredita un C1 del 
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

2 En el curs 2010-11, respongueren l’enquesta 593 alumnes i, en el 2013-14, l’emplenaren 570, tant de l’especialitat d’Infantil com de Primària.
3 Per aquest motiu, des de l’assignatura es promou el voluntariat lingüístic, al qual denominem tàndems: els catalanoparlants o alumnes amb un nivell òptim de llengua es 

converteixen en guies de grups de conversa, amb els quals ajuden els companys receptors amb un nivell lingüístic menor a obtenir la competència oral requerida. Per a una 
descripció detallada d’aquest tipus de pràctica, vegeu Cano & Montserrat (2007).
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2013-142010-11Quina és la teua llengua materna?

10%13%Català

77%73%Castellà

11%9%Bilingüe familiar (castellà/català)

1%4%Bilingüe familiar (estrangera)

1%1%Llengua estrangera

Figura 1. La llengua materna de l’alumnat de Llengua Catalana I per a l’Educació.

2010-112013-14Com has estudiat català?

13%15%He fet ensenyament en català sempre

21%29%Només l’he cursada com a assignatura de llengua i en 
una altra d’eventual

46%38%Només l’he cursada com a assignatura

9%10%L’he estudiada voluntàriament

5%3%No l’he estudiada mai

6%5%No respon

Figura 2. Estudis de català de l’alumnat de Llengua Catalana I per a l’Educació.

2010-112013-14Quina és la teua llengua d’ús social?

2%3%Català sempre

7%7%Català habitualment

11%7%Totes dues de manera regular

18%18%Castellà habitualment

62%65%Castellà sempre

Figura 3. Les llengües d’ús social entre l’alumnat de Llengua Catalana I per a l’Educació.

Repertori de pràctiques amb suport TIC en el marc d’un context d’aprenentatge del 
català com a L2

Aquest context sociolingüístic dóna lloc, òbviament, a grups d’alumnat amb nivells lingüístics heterogenis 
en els quals s’han de potenciar estratègies que en reduïsquen les conseqüències negatives (eminentment, 
afavorint l’enfocament communicant)4 i/o fomenten l’esperit cooperatiu perquè hi haja un reforçament 
recíproc que maximitze les virtuts de cadascú. Reconéixer les mancances lingüístiques principals de 
l’alumnat és tasca prioritària per a abordar, en conseqüència, la implementació d’una sèrie d’instruments 

4 Per a una proposta teòrica sobre la conveniència d’una visió comunicativa en l’aprenentatge de llengües, vegeu Marí (2012).



71Eduard Baile López i Hèctor Càmara Sempere
L’aprenentatge del català com a L2 mitjançant les TIC en un entorn castellanitzat bcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

Ibarra, Ballester, Carrió, Romero (eds.) • 71

TIC que considerem adients. Així, cal remarcar que no considerem les eines informàtiques com a fi en si 
mateix, sinó que en fem ús per a obrir portes complementàries allà on altres mitjans tradicionals no hi 
arriben, amb la intenció de preconitzar l’autonomia de l’alumnat. 

Pràctiques per a la competència oral

a) Una primera part de l’assoliment de la competència oral remet a la percepció i a la distinció dels 
sons propis del català. L’alumnat no troba fàcilment el context comunicatiu real per a treballar 
aquesta part de la competència oral, problema pel qual s’ha de cercar com es pot minimitzar 
aquesta mancança mitjançant la col·laboració de l’alumnat catalanoparlant (com ara, amb la 
pràctica de tàndems que comentàvem en la nota 3) i de recursos audiovisuals que posen els 
estudiants castellanoparlants davant discursos que els permeten de captar els trets fonètics 
genuïns. 

En aquest sentit, Youtube5 hi juga un paper rellevant, ja que permet de mostrar les diverses 
maneres de parlar català que existeixen. Gràcies al valor supletori d’aquest recurs, d’una banda, 
l’alumnat catalanoparlant té l’oportunitat de fomentar la consciència lingüística en tant que 
vincularà la seua varietat diatòpica a un sistema lingüístic més ampli i, d’una altra, als discents 
castellanoparlants se’ls ofereix un mitjà senzill d’emprar per a descobrir una diversitat lingüística 
que sovint desconeixen. Es poden, així, preparar diverses activitats que aprofiten les possibilitats 
oferides per aquest web, com, per exemple, a partir d’un conjunt de testimonis variats dels parlars 
catalans, l’alumnat ha de provar de destriar-ne les diferències fonètiques. En aquest sentit, 
pensem que el fet d’entrar en contacte amb la llengua per mitjà d’una plataforma associada 
a un context lúdic ajuda a veure la llengua com un element actual i necessari (la recurrència 
a cançons pop és una opció suggeridora). De manera semblant, cal atendre als vídeos sobre 
conceptes generals del català i els llenguatges d’especialitat produïts per la XarxaMOOC,6 creada 
per la Xarxa Vives d’universitats. 

Una vegada ha estat treballada la destresa vinculada a la percepció i a la distinció fonètica, 
arriba el moment de produir tals sons. Com a eina de reforçament, recomanem el programa 
descarregable Fonet,7 desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant. D’aquest 
programa, val a dir-ne que, a partir d’exercicis senzills amb àudio (acompanyats de breus 
explicacions), permet de millorar la percepció i distinció fonètica i, com a afegitó, d’iniciar a 
treballar la producció. Com que es tracta d’un programa que no està en xarxa i que, per tant, s’ha 
de descarregar, alternativament indiquem a l’alumnat que recórrega al web Els sons del català, de 
la Universitat de Barcelona,8 recurs que disposa d’una fitxa per cada fonema amb una explicació 
animada sobre la manera de produir-los.

b) Quan l’alumnat ha esdevingut conscient de la diversitat de sons, és el moment d’aprofundir en la 
producció mitjançant pràctiques que acosten progressivament l’alumnat a contextos d’ús real, 
a partir dels quals podrà autocorregir-se i millorar en el vessant fonètic gràcies a les eines ja 
descrites i a algunes d’introduïdes per primera vegada, com el web Saó. Sistema d’ajuda a la 
lectura en veu alta del valencià, desenvolupat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i per 
la Universitat d’Alacant.9 En el marc d’una pràctica consagrada a fer una lectura fonètica per a 
avaluar si són capaços de pronunciar un discurs amb naturalitat i correcció, aquest recurs en 
xarxa permet d’anotar ortoèpicament els textos de manera molt entenedora. De més a més, 
cal afegir-hi que és recomanable que l’alumnat avançat col·labore com a referent amb els qui 
hi mostren més dificultats. En cas que els discents endarrerits necessitaren altres eines, fóra 

5 https://www.youtube.com/.
6 http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview.
7 http://web.ua.es/uem/recursos/fonet.html.
8 http://www.ub.edu/sonscatala/ca.
9 http://sao.dlsi.ua.es/avl/.

http://www.youtube.com/
http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview
http://web.ua.es/uem/recursos/fonet.html
http://www.ub.edu/sonscatala/ca
http://sao.dlsi.ua.es/avl
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convenient la consulta al Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l’AVL,10 integrat 
posteriorment en el Diccionari Normatiu del Valencià.11

c) Una passa avant ens mena, finalment, a la producció de nous discursos pels aprenents mateix, 
els quals ja han arribat a una certa fase d’autonomia. Per a incentivar aquesta destresa, en 
l’assignatura es plantegen dues pràctiques en grup: un vídeo sobre una lectura i un joc de rol. En 
la primera, a partir d’un llibre que han llegit en el si de l’activitat de tàndems, els discents el prenen 
com a excusa per a elaborar-ne bé un booktrailer, un final alternatiu, l’ampliació d’alguna escena 
o algunes altres opcions que sempre prioritzen la llibertat de creació; a partir d’aquest punt, cada 
grup ha de fer servir Youtube per a compartir aquesta pràctica i, d’aquesta manera, la plataforma 
passa de ser un espai del qual s’arreplega informació a ser un lloc en què es comparteix el 
treball autònom. Quant a la segona activitat, el joc de rol, que és presencial, respon al resultat 
d’un procés de faena contínua, novament, dins del grup de conversa. En aquest sentit, com que 
el desenvolupament dels tàndems es dóna fora de l’horari lectiu i implica un compromís de 
constància, es compta amb la possibilitat de fer servir sistemes de comunicació en xarxa com 
ara Skype o Hangouts.

Com a colofó a aquest subapartat, no s’ha d’oblidar que, des del recent tancament de RTVV, el 
País Valencià manca de mitjans de comunicació públics. Òbviament, una conseqüència lògica 
recau sobre el nostre alumnat, que s’ha vist privat d’una referència comunicativa bàsica a l’hora 
d’aprendre una llengua. Així, amb la mateixa voluntat de triar eines TIC que minimitzen l’impacte 
del context sociolingüístic desfavorable a què ens veiem abocats, orientem l’alumnat vers la 
consulta del web Aprendre valencià. Agregador social en valencià, del Servei de Llengües de la 
Universitat d’Alacant,12 que els condueix a notícies produïdes des de tots els racons dels Països 
Catalans.  

Pràctiques per a la competència escrita

a) Per a treballar l’ortografia, cal establir un fil amb les passes inicials de percepció i de distinció 
dels sons peculiars del català, ja que aquesta parcel·la de l’escrit en deriva mitjançant un procés 
de convenció de normes. No cal insistir gaire que l’ortografia travessa qualsevol mena de 
pràctica escrita, però sí que volem de destacar una atenció major en aquelles proves destinades 
a la traducció de textos o bé de correcció (generalment, referits a exemples relacionats amb 
l’escola)13 pel fet que, en ser discursos ja produïts, l’alumnat pot focalitzar sobre els aspectes 
externs (també el seu lexicó vinculat a l’àrea educativa se’n beneficia). En aquesta línia, el conjunt 
de recursos remet a diverses eines de revisió i de traducció a les quals accedeixen mitjançant 
l’orientació del professorat: parlaríem, doncs, des d’un corrector elemental com el del Word fins 
a uns de més elaborats com el del Salt, desenvolupat per la Generalitat Valenciana,14 i el de la 
Universitat Pompeu Fabra,15 passant per traductors automàtics com ara l’Apèrtium (UA).16

b) En relació a la potenciació dels aspectes morfosintàctics, una vegada ja n’han conegut diversos 
models amb els quals han enfortit eminentment la destresa ortogràfica, passarien a produir 
textos pel seu compte, tot i que en un principi poden recórrer a la imitació de fórmules dels 
referents oferits fins que se senten segurs. Amb l’afavoriment vers el tipus de discurs que hauran 
de produir professionalment, pretenem de motivar-los més fermament i, així mateix, connectar 
novament amb la idea que el català és una llengua viva i útil. En aquest marc, hi entren en joc 

10 http://www.avl.gva.es/va/documents-normatius/diccionari-ortografic.
11 http://www.avl.gva.es/dnv.
12 http://www.netvibes.com/spv.
13 Pretenem evitar que la competència treballada quede incomunicada respecte del món d’interessos dels discents, aspecte força habitual en l’aprenentatge ortogràfic (Serra, 

2009:101).
14 http://www.cece.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt4.htm.
15 http://www.upf.edu/gl/eineslinia/catala/verificador/verificador.html.
16 http://www.apertium.org/index.cat.html#translation.

http://www.avl.gva.es/va/documents-normatius/diccionari-ortografic
http://www.avl.gva.es/dnv
http://www.netvibes.com/spv
http://www.cece.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt4.htm
http://www.upf.edu/gl/eineslinia/catala/verificador/verificador.html
http://www.apertium.org/index.cat.html
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recursos per a consultes gramaticals en xarxa com ara l’Optimot17 o la Gramàtica Zero;18 així 
mateix, hi subsumiríem, com a eines de caràcter més lúdic, diversos ítems descarregables que 
plantegen proves avaluatives com ara el Pràctic 2.019 o el Jugallengua.20

c) Tot reincidint en la tasca de creació de discurs, cal fer referència a dues pràctiques dutes a terme 
mitjançant sengles plataformes en xarxa, com ara Facebook21 i Twitter,22 les característiques 
de cadascuna de les quals permeten d’atendre elements concrets de redacció com ara la 
gramàtica de construccions, en el primer dels casos, i la vàlua de l’expressió sintètica, en el 
segon.23 Més concretament, se’n podria dir que: d’una banda, Facebook serveix, mitjançant 
publicacions periòdiques orientades discretament (no es penalitza l’errada sinó que es mena 
l’alumnat perquè s’autocorregisca), per a posar sota observació una munió de construccions 
afectades per l’estructura interna de l’espanyol; d’una altra banda, Twitter, gràcies al límit de 140 
caràcters, ajuda a focalitzar sobre la virtut de limitar la informació segons el que es demana en 
cada moment (s’emfasitza, doncs, l’atenció a la síntesi sobre l’exposició de dades no rellevants 
o repetides). 

Així mateix, en una línia semblant caldria esmentar l’ús de webs per a desenvolupar línies 
del temps com ara TimeRime24 o Dipity,25 mitjançant les quals es podria, novament, focalitzar 
sobre els calcs sintàctics de l’espanyol. En aquesta pràctica, hi apareix també el concepte de 
la protagonització,26 factor que comporta una evident càrrega motivadora i que és reforçat per 
l’ús de diversos programes de creació de webcòmics a l’hora d’elaborar la biografia lingüística 
del portafolis de l’assignatura (per al qual s’empra l’eina Drive com a receptacle), entre les quals 
cal esmentar diverses com ara Pixton27 o Strip Generator,28 merament introduïdes a l’alumnat 
perquè aquest en faça un ús autònom. 

Conclusions: una síntesi de tot plegat, el PLE

Perquè aquest ús de les TIC supeditat a les necessitats d’aprenentatge contribuïsca de veres a l’enfortiment 
de l’autonomia de l’alumnat, els animem que desenvolupen el seu Personal Learning Enviroment (PLE) 
mitjançant el web Symbaloo.29 D’aquesta manera, esperem que els discents, des de bon començament 
en el grau, copsen l’interés a fer interaccionar les eines proposades per a cercar mètodes plurals per ells 
mateixos; així mateix, se’ls esperona perquè hi incorporen d’altres amb la finalitat que s’autoabastisquen 
d’un camí d’aprenentatge personal, que en el futur els ha de servir per a afrontar amb major seguretat 
unes altres assignatures en català o, fins i tot, quan seran professionals i hauran de vehicular discursos 
en aquesta llengua. Comptat i debatut, hi ha l’objectiu de conceptualitzar les TIC com a font interessant 
per a potenciar l’autonomia de l’aprenent perquè, enmig dels canvis tecnològics actuals, la metodologia 
a les aules no hi pot fer el sord i quedar ancorada a models desfasats.

17 http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html.
18 http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf.
19 http://www.cece.gva.es/polin/val/publi_practic.html.
20 http://www.cece.gva.es/polin/val/publicacions_jugallengua.html.
21 https://www.facebook.com/
22 https://twitter.com/
23 Amb aquestes eines, a més, pretenem afavorir la implementació de multilectoescriptures d’acord amb el concepte de l’input diversificat (Pascual, 2008:130).
24 http://timerime.com/.
25 http://www.dipity.com/.
26 Per al concepte de protagonització, vegeu: Gumbau (2012).
27 http://www.bitstrips.com/.
28 https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=strip%20generator.
29 http://www.symbaloo.com/home/mix/aulademagisteri. Per a una descripció més avançada de la rellevància actual dels PLE en l’ensenyament, vegeu Castañeda & Adell 

(2013).

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf
http://www.cece.gva.es/polin/val/publi_practic.html
http://www.cece.gva.es/polin/val/publicacions_jugallengua.html
https://www.facebook.com
https://twitter.com
http://timerime.com
http://www.dipity.com
http://www.bitstrips.com
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=strip%20generator.
http://www.symbaloo.com/home/mix/aulademagisteri
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