ACTIVITATS PRÀCTIQUES
D'APRENENTATGE DE LA LLENGUA
DEL VEÍ COM A EINA DE
COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

ACTIVITAT 1
Objectius

Propostes

Intercomprensió escrita i oral en la llengua del veí
a) Donar alguns trucs per afavorir la intercomprensió oral i escrita de la llengua del veí.
b) Fer conèixer els recursos ja editats per afavorir la intercomprensió oral i escrita en llengües romàniques.
ENTRENAMENT DE LA CAPACITAT D’INTERCOMPRENSIÓ DE
LA LLENGUA DEL VEÍ (PREFERÈNCIA ESCRIPTURA).
NIVELL BÀSIC
Els mètodes d’intercomprensió de llengües es fonamenten en
la capacitat de comprendre una llengua estrangera sense
haver-la
la apresa, a partir de les similituds que manté amb la
nostra llengua materna o amb una altra llengua que coneixem.
Prepararem un dossier amb textos breus en els dos idiomes de
dos àmbits:

Dinàmica de l'activitat
•
•

Professional
ssional (de temes mèdics, però sense ser textos
científics)
Social (sobre notícies d’actualitat)

ENTRENAMENT DE LA CAPACITAT D’INTERCOMPRENSIÓ DE
LA LLENGUA DEL VEÍ (PREFERÈNCIA ORALITAT).
NIVELL MITJÀ
La intercomprensió
comprensió oral en les llengües romàniques és més
complexa que la intercomprensió escrita, ja que l’oralitat no
permet recórrer a l’ortografia. Tampoc no permet rellegir ni
buscar ajuda a la sintaxi o a la morfologia. En canvi, els
aspectes de comunicació no-verbal
no
són presents en les
converses orals i no en els textos escrits.
A aquestes limitacions cal afegir-hi
afegir que la llengua oral francesa
s’ha allunyat molt de la resta de les llengües romàniques (però
no en l’escriptura).
Es poden utilitzar fragments de vídeos com els següents:

Es marcaran aquelles paraules, expressions o construccions el
significat de les quals no sigui deduïble ni pel context ni pels
coneixements generals de la lle
llengua pròpia (o altres llengües

Fragments humorístics sobre metges (en català):
http://www.youtube.com/watch?v=PUUurx9x_2g

estrangeres).
Prèviament, és recomanable que l’instructor faci una breu
presentació1 sobre les estratègies per llegir en altres llengües
romàniques. És recomanable seguir les indicacions d’un
mètode concret, com EuroComRom per fer aflorar els
coneixements que ja tenim en aquests nivells de la llengua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.youtube.com/watch?v=ShcPgoWx6PA
http://www.youtube.com/watch?v=-8h4qslgR-A
http://www.youtube.com/watch?v=
Fragments humorístics sobre metges (en francès)
Qualsevol
vol notícia d’actualitat disponible en vídeo
(a partir de programes de televisió, com TV3 a la carta
(http://www.tv3.cat/3alacarta
http://www.tv3.cat/3alacarta) o vídeos de Youtube)

Lèxic internacional
Lèxic panromànic
Correspondències fòniques
Grafies i pronúncies
Estructures sintàctiques panromàniques
Elements morfosintàctics
Prefixos i sufixos

L'accés a la comprensió de l'escriptura en la llengua del veí, en el cas del català i del francès, és inicialment molt més fàcil que no
la comprensió oral. Per tant, si el nivell de coneixement de la llengua del veí dels assistents a la formació és baix, serà més
m
Comentaris recomanable començar amb textos escrit
escritss (primera proposta); si els destinataris de la formació tenen ja coneixements explícits
de l’altra llengua, es podrà donar preferència a textos orals (segona proposta).

1

Es proporciona una presentació de powerpoint en l'Annex 5.

Si es disposa de temps suficient, es pot fer una combinació d’activitats orals i escrites.
La intercomprensió, tant de textos orals com de textos escrits, millora significativament si prèviament s’han activat els
coneixements previs sobre el tema de la conversa o text. Per tant, cal tenir en compte que cal explicar breument de quin tema
te
tractarà el text que escoltarem o llegirem i, opcionalment, aclarir el significat d’alguna paraula o expressió importants per a la
comprensió i que presenti alguna dificultat (per exemple, perquè l’etimologia de la paraula és diferent, o perquè l’expressió
l’expres té
un ús figurat).
Si es disposa de molt de temps, es pot aprofundir en algun dels mètodes d’intercomprensió de llengües romàniques:
EuroComRom2, Eurom53,4, etc.
Espai L'aula ordinària.
Textos (principalment periodístics) d'actualitat, amb temes
coneguts per tothom (notícies internacionals, curiositats,
Materials
reportatges divulgatius, notícies relacionades amb la
professió).
Temps estimat
2-3h
aproximat

2

L'aula ordinària.
Fragments de vídeos (periodístics o humorístics) d'actualitat,
amb temes coneguts per tothom (notícies internacionals,
int
curiositats, reportatges divulgatius, notícies relacionades amb
la professió).
2-3h

Clua, E.; Estelrich,, P.; Klein, H. G.; Stegmann, T. D. (2003). EuroComRom – Els set sedassos: Aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament.
simultàniament Aachen: Shaken
Verlag.
3
Bonvino, E.; Caddéo, S.; Vilaginés Serra, E.; Pippa, S. (2011). EuRom5. Llegir i entendre 5 llengües romàniques. Lire et comprendre 5 langues romanes.
romanes Milà: SGEL.
4
http://www.eurom5.com.

Nombre de
Sense límit.
participants

Sense límit.

ACTIVITAT 2
Objectius

Propostes

Tècniques de comunicació intercultural. Eines lingüístiques
Treballar i elaborar eines lingüístiques (vocabularis, diccionaris) bilingües que tinguin en compte algunes situacions comunicatives
comuni
habituals en l'àmbit professional dels assistents a la formació (personal de l'hospital transfronterer de la Cerdanya).
Cerd

VOCABULARI COOPERATIU
TRANSFRONTERER (CATALÀ
(CATALÀ-FRANCÈSCASTELLÀ) EN L'ÀMBIT DE LA SALUT
En la formació es pot presentar l'embrió
d'un diccionari temàtic segons situacions
comunicatives concretes, que inclogui
tant el vocabulari com les estructures
lingüístiques bàsiques:

Dinàmica de
l'activitat

-

Una consulta
Una reunió d'avaluació
Al quiròfan
Una recepta, un tractament

Aquest vocabulari o diccionari temàtic de
situacions comunicatives concretes pot

PRESENTACIÓ DE VOCABULARIS MÈDICS
EN LÍNIA JA EXISTENTS (EN CATALÀ I/O
FRANCÈS, I LA TRADUCCIÓ A L'ALTRA
LLENGUA)
Es presentaran els diversos vocabularis i
diccionaris gratuïts disponibles en línia
que disposin de l'equivalència dels termes
en català i francès (i castellà).
Vocabulari d'infermeria català / castellà /
francès / anglès
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2
445/7221/6/infermeria.pdf
Diccionari enciclopèdic de medecina
http://www.medic.cat/

ELABORACIÓ DE VOCABULARIS CATALÀFRANCÈS COOPERATIUS SOBRE
SITUACIONS CONCRETES
Es demana
emana als participants que treballin
per parelles o petits grups mixtos, i que
preparin una exposició oral o un material
escrit (sobre cartolina, en powerpoint)
sobre un context laboral.
laboral Els temes
proposats poden ser, entre d'altres, els
següents:
-

una reunió
conversa a la recepció sol·licitant
informació
en una visita amb un pacient
una recepta
explicació d'un tractament
conversa telefònica demanant

partir dels materials ja existents (en la
proposta sobre presentació de vocabularis
mèdics, disponibles gratuïtament en línia
a través d'internet, o d'altres vocabularis
en paper disponibles) i adaptar
adaptar-se
(sobretot afegint-hi
hi les estructures
lingüístiques habituals en la comunicació
de la situació concreta).
El format de treball pot ser un wiki5, que
pot ser adaptat a altres fronteres (en la
combinació de llengües pertinent) i
ampliat en d'altres situacions
comunicatives.

Diccionari d'infermeria
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_E
n_Linia/34/Presentacio/
Diccionari de psiquiatria
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_E
n_Linia/21/
Diccionari de sinologia: Anatomia i
fisiologia de la mama
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_E
n_Linia/117/
Glossari bàsic per a persones afectades
per l'HIV/SIDA
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut
/Home%20Canal%20Salut/Professionals/T
emes_de_salut/Sida/pdf/glosbasicsida.pdf
Lèxic de fàrmacs
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_E
n_Linia/12/

5

Es pot utilitzar una plataforma com http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/, que és gratuïta i senzilla d'utilitzar.

hora
Es pot utilitzar, com a material de
referència, el Lèxic bàsic de conversa
sanitària,
sanitària editat per l’Institut Català de la
Salut i disponible en format PDF a
http://goo.gl/lYgHiH.
http://goo.gl/lYgHiH

Vocabulaire panlatin des pneumopathies
professionnelles
http://webs.uvigo.es/sli/arquivos/pneumo
patias.pdf
A partir del comentari d'aquests materials,
es proposa que, per grups heterogenis,
escullin un àmbit de treball i seleccionin
els termes més habituals segons la seva
experiència. Aquesta selecció pot ser
l'embrió d'un material nou, més simple,
que fàcilment es pot distribuir entre els
professionals a través d'una pàgina web o
wiki.

Comentaris L'elecció d'una o altra opció dependrà de la disponibilitat d'ordinadors per treballar i d'una bona connexió a internet o no.
Espai Aula amb ordinadors.
Materials Ordinadors amb connexió a internet.

Aula amb ordinador i canó de projecció.

Aula amb taules àmplies.

Ordinador i canó de projecció.

Cartolines i material per escriure
(retoladors gruixuts, de colors).

Temps estimat
2h
aproximat
Nombre de
Mínim 10, màxim 40.
participants

2h

2h

Mínim 10, màxim 40.

Mínim 10, màxim 40.

ACTIVITAT 3

Tècniques de comunicació intercultural. Llenguatge no verbal

a) Treballar i elaborar eines relacionades amb el llenguatge no verbal que tinguin en compte algunes situacions comunicatives
habituals en l'àmbit professional dels assistents a la formació (personal de l'hospital transfronterer de la Cerdanya).
Objectius
b) Reflexionar sobre la importància de la comunicació no verbal, atès que els parlants natius acostumen a prendre’s malament els
errors culturals (perquè els malinterpreten), i en canvi es mostren comprensius amb els errors gramaticals.

Propostes

ANÀLISI I DISCUSSIÓ DEL LLENGUATGE
NO VERBAL A PARTIR D'IMATGES I
VÍDEOS
A partir d'unaa presentació de powerpoint,
es treballaran els aspectes de comunicació
no verbal més importants:

- Gestos
- Postura
Dinàmica de
- Somriures
l'activitat
- Actitud d’escolta
- Elements cinètics: emblemes,
adaptadors, il·lustradors
radors i reguladors.
El formador passarà imatges i vídeos,
mitjançant un powerpoint, i amb la resta

SIMULACIONS

Es formaran equips de com a mínim dues
persones (depenent del nombre
d’assistents) i simularan situacions
comunicatives interculturals concretes, a
partir de situacions comunicatives
habituals en l’àmbit sanitari:
-

una reunió
un canvi de torn
una avaluació d'urgències
conversa a la recepció sol·licitant
informació
en una visita amb un pacient
una recepta

JOC DE LA PEIXERA

Es formen dos cercles concèntrics de
persones, un dels quals (el que està a
l’interior) discuteix un tema o simula una
situació mentre que el de fora observa.
Cal seguir els següents passos:
1. S’estableixen dos subgrups (mitjançant
el sistema de numerar els assistents amb
l’1 i el 2). Els del número 1 entren
entre dins de
la peixera.
2. Durant 15 o 20 minuts el grup que està
a l’interior discuteix sobre el tema que cal
aprofundir, o bé realitza una simulació

de participants aniran discutint quins
efectes tenen els aspectes de comunicació
no verbal en la comunicació intercultural.
És important que aflorin les diferències
entre les dues cultures. Per exemple:
- Quina és la distància interpersonal?
- Els emblemes són els mateixos?
- S’utilitzen el mateix tipus de gestos
il·lustradors?
se, es donen la mà?
- A l’hora de saludar-se,
Es fan petons? Quants? Per quin cost
costat
comencen?
- A l’hora d’acomiadar-se,
se, es donen la mà?
Es fan petons? Quants? Per quin costat
comencen?
- Es donen una targeta?
Cal posar atenció a les característiques de
les persones (homes, dones, joves, adults,
gent gran, etc.)

6

Es proporciona un exemple de taula d'observació en l'Annex 6.

-

explicació d'un tractament
conversa amb un administratiu
demanant hora

Cal una pauta amb els ítems d'observació
bàsics.6

sobre una situació concreta.
3. Paral·lelament el grup de fora observa
la discussió i els arguments dels que
participen en la discussió.
4. Posada en comú. Els de fora els fan
feed-back
back i els comenten quins arguments
podien haver utilitzat.
5. A continuació, o un altre dia del curs es
pot discutir un altre tema o realitzar una
altra simulació, però passant a dins de la
peixera els assistents numerats amb el
número 2.
Els temes per discutir poden ser:
- Quina és la distància interpersonal?
- Els emblemes són els mateixos?
- S’utilitzen el mateix tipus de gestos
il·lustradors?
- A l’hora de saludar-se,
saludar
es donen la mà?
Es fan petons? Quants? Per quin costat

comencen?
- A l’hora d’acomiadar-se,
d’acomiadar
es donen la mà?
Es fan petons? Quants? Per quin costat
comencen?
Cal posar atenció a les característiques de
les persones (homes, dones, joves, adults,
gent gran, etc.).
Cal una pauta amb els ítems d'observació
bàsics.7
Comentaris
Espai Aula amb ordinador i canó de projecció.
Ordinador connectat a internet, amb canó
Materials de projecció.
Presentació de powerpoint8.
Temps estimat
2h
aproximat
Nombre de
Mínim 10, màxim 40.
participants
7
8

Es proporciona un exemple de taula d'observació en l'Annex 6.
Es proporciona una presentació de powerpoint d’exemple en l’Annex 7.

Aula amb ordinador i canó de projecció.

Aula amb taules àmplies.

Cap.

Cap.

2h

2h

Mínim 10, màxim 40.

Mínim 20, màxim 40.

ACTIVITAT 4
Objectius

Propostes

Tècniques de comunicació intercultural. Documents
a) Aprendre els aspectes formals i de tractament en la redacció de documents d'ús habitual en l'àmbit sanitari.
b) Ser conscients de les diferències en els costums d'una i altra banda de la frontera.

REDACCIÓ DE DOCUMENTS
Es creen grups amb participants del mateix costat de la frontera.
Se'ls demana que redactin, cada grup, alguns d’aquests tipus de
document en format gran (cartolina) perquè es puguin ensenyar
al conjunt del grup. Per exemple:

- l’acta d’una reunió
- un missatge formal de correu electrònic
Dinàmica de
- un missatge informal de correu electrònic
l'activitat
- un informe mèdic o infermer
- un formulari amb informació personal bàsica
- un text convidant a participar en una reunió
- un cartell informatiu
A continuació, s’agrupen els grups de dos een dos (cadascun
format per membres d’una estat diferent) i es posen en comú.

ANÀLISI DE DOCUMENTS
Es creen grups petits (de 2 a 4 persones) i se’ls proporcionen
models escrits en català i en francès de diferents
difer
tipologies
textuals:
- l’acta d’una reunió
- un missatge formal de correu electrònic
- un missatge informal de correu electrònic
- un informe mèdic o infermer
- un formulari amb informació personal bàsica
- un text convidant a participar en una reunió
reuni
- un cartell informatiu
Per grups, es comenten les diferències observades. Finalment, es
pot fer una síntesi en el conjunt del grup.

Es discuteixen les semblances i diferències entre les dues
llengües.

Comentaris
Espai Una aula amb taules àmplies per treballar en grup.
Materials

Cartolina i estris per escriure.
Documents d'exemple.

Temps estimat
1h30
aproximat
Nombre de
Mínim 8.
participants

Una aula amb taules àmplies per treballar en grup.
Cartolina i estris per escriure.
Documents d'exemple.
1h30

Mínim 8.

ACTIVITAT 5

Simulacions virtuals a través de les noves tecnologies

Objectius Posar en pràctica situacions comunicatives realistes mitjançant les noves tecnologies.

Proposta

SIMULACIONS MITJANÇANT SECONDLIFE
Es proposa un entorn virtual per treballar situacions comunicatives significatives i realistes, a distància, mitjançant les noves
tecnologies.
Concretament, es proposa l’accés a la plataforma virtual SecondLife ((www.secondlife.com).
). Es tracta d’una plataforma que ofereix
un món virtual
ual i la possibilitat de crear avatars personalitzables. Igualment, hi ha escenaris molt diversos en el qual interaccionar.

Dinàmica de
l'activitat

La comunicació és sincrònica i permet combinar l’ús de xats (escrits) i àudio.
L’ús de SecondLife requereix un ordinador potent i una excel·lent connexió a internet. A més, cal aprendre a dominar la mecànica de
l’aplicació (molt fàcil en les persones acostumades a jugar a videojocs, i més lenta en casos de persones novelles en els videojocs).
vid
Concretament, es proposa assignar rols i tasques concretes a diverses persones i interactuar en un escenari virtual que simula un
hospital: http://maps.secondlife.com/secondlife/National%20Health%20Servic
http://maps.secondlife.com/secondlife/National%20Health%20Service/133/84/27
e/133/84/27.

Els avantatges d’aquest tipus d’activitat tenen a veure amb dos grans eixos:
1. La possibilitat d’interactuar a distància
2. L’avatar fa minvar la vergonya d’interactuar amb els altres.
Cal proposar activitats concretes a fer, com per exemple:

-

Demanar una cita
Demanar informació
Explicar un problema al metge/infermer
Donar consells mèdics
Etc.

Hi ha possibilitat d’accedir a milers d’altres escenaris: locals d’esbarjo, ciutats, platges, cafeteries, etc.
Comentaris

Si les qüestions tècniques impedeixen el bon funcionament de l’aplicació i hi ha temps disponible en la jornada, es poden fer els
mateixes activitats simulades mitjançant un joc de rol.

L’activitat es pot dur a terme des de les cases particulars del
delss participants. Prèviament, sobretot si els participants a la formació no
Espai tenen experiència en videojocs, és recomanable ajudar
ajudar-los a instal·lar-se
se l’aplicació, configurar el seu avatar i donar-los
donar
les
indicacions bàsiques per moure’s per l’entorn virtual i comunicar-se amb els altres.
Materials

Ordinadors moderns i connexions bones a internet.
És recomanable (tot i que no és imprescindible) que es disposi d’auriculars amb micròfon.

Temps estimat
3h-5h
aproximat
Nombre de
Simultàniament, mímin 4 i màxim 10. Si hi ha més participants, cal buscar escenaris o horaris alternatius.
participants

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
autho and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

