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Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. Curs 2014-2015 
 
ENROLA’T.CAT 
Jocs de rol: una eina educativa per a la millora de la llengua oral 
 
És un fet constatable que, en arribar al cicle mitjà, els alumnes que segueixen un 

programa d’immersió veuen minvades les possibilitats de desenvolupar el llenguatge 

comunicatiu, ja que la forta presència del llenguatge acadèmic impregna totes les àrees 

del currículum. També és sabut que un alumne difícilment pot desenvolupar un nivell 

òptim de llenguatge acadèmic si no pot establir connexions amb el llenguatge 

conversacional. Per aquests motius, presentarem un material lúdic per al cicle mitjà i per 

al cicle superior de primària per tal que els alumnes d’aquestes edats, mitjançant 

l’estratègia metodològica dels jocs de rol, desenvolupin les habilitats comunicatives que 

es vinculen a les diferents funcions de la llengua. L’objectiu d’aquest material és que els 

alumnes esdevinguin competents en llengua catalana en qualsevol situació en què 

necessitin comunicar-se, tant a l’escola com al seu entorn. 

 

 
1. Introducció 

 
Enrolat.cat és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la 
llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de 
fomentar la interacció entre els alumnes. La tècnica utilitzada és el joc de rol, també 
anomenat role-playing o representació de papers. 
 
Aquesta tècnica consisteix a dur a terme petites dramatitzacions, en què els alumnes 
interpreten papers o personatges que interactuen, a partir d’una situació comunicativa 
prèviament contextualitzada. Això permet als alumnes participar en la conversa amb un 
alt grau d’espontaneïtat i improvisació, posant en joc tot el domini lingüístic que tenen de 
la llengua, i aprenent, a mesura que hi van participant, habilitats lingüístiques i nou lèxic i 
expressions. 
 
El material va adreçat als alumnes de CM i CS. La idea de dissenyar un material per a 
aquestes edats pretén respondre a la necessitat que observem a les aules de millorar 
l’ús de la llengua entre l’alumnat. A mesura que es fan grans, la majoria dels nostres 
alumnes que segueixen un programa d’immersió lingüística tendeixen a utilitzar menys la 
llengua catalana per relacionar-se amb els altres companys de l’aula. Hi ha diferents 
motius que porten a aquesta situació, entre els quals podríem destacar: 

- la presència a l’entorn de llengües dominants, 
- el fet que les situacions comunicatives d’ús habitual ja no tenen el pes 

d’aprenentatge que tenien a l’EI i al CI, on l’ús comunicatiu de la llengua forma 
part del dia a dia. 

 
Tant un aspecte com l’altre fan que l’alumne no continuï utilitzant i millorant el llenguatge 
d’ús habitual i conversacional. Ens trobem alumnes que amplien el llenguatge acadèmic 
de les àrees d’aprenentatge, però que poden tenir dificultats en una conversa informal en 
català i també per expressar amb les seves paraules els continguts treballats a classe. 
 
Els jocs de rol ens permeten treballar l’ús de la llengua amb els alumnes des d’un 
vessant lúdic i motivador. Els alumnes d’aquestes edats poden copsar els papers dels 
diferents personatges que han d’interpretar, i gaudir inventant i aportant aspectes nous a 
la situació comunicativa que se’ls ha plantejat d’entrada. Creiem que les activitats poden 
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ser un estímul a la participació de l’alumnat i esdevenir un element motivador per a l’ús 
de la llengua. 
 

 
2. Objectius 

 
  Millorar la competència comunicativa oral en llengua catalana del nostre alumnat. 
  Donar continuïtat al treball de llengua oral iniciat a EI i CI. 
  Treballar el llenguatge d’ús habitual en situacions comunicatives quotidianes. 
  Practicar diferents habilitats comunicatives. 
  Utilitzar els exponents lingüístics que l’alumne ja té i incorporar-ne de nous. 

 
 

3. Marc de referència 
 
Les fonts que ens han permès estructurar i organitzar el material han estat tres: 
 
1. El currículum 
 
El currículum d’Educació Primària destaca la importància de la competència 
comunicativa com a base de tots els aprenentatges, i dóna una especial importància a la 
llengua oral. L’alumne ha de ser competent en l’expressió i comprensió de missatges 
orals, i això comporta saber-se’n sortir en qualsevol situació d’interacció verbal utilitzant 
les habilitats lingüístiques, el lèxic i el registre adequats, cenyint-se a les normes i 
convencions socials de cada situació comunicativa. 
 
Els jocs de rol ajuden a desenvolupar la competència comunicativa de l’alumne, perquè 
plantegen situacions en què l’alumne pot posar en joc els seus coneixements de la 
llengua i practicar i aprendre les habilitats lingüístiques.  
 
2. Psicopedagogía de la lengua oral, un enfoque comunicativo i L’ús del llenguatge a 

l’escola, de María José del Río 
 
A l’hora de determinar les situacions comunicatives per plantejar en els diferents jocs de 
rol, calia concretar prèviament quines són les que habitualment es troba un parlant de la 
llengua. Hi ha diferents classificacions fetes per experts,1 nosaltres, però, ens hem basat 
en la que aporta María José del Río per diferents raons: 
 

- Estableix una classificació en cinc funcions, que ens ha ajudat a reduir el 
nombre de situacions a les quals cal donar resposta. 
 
- És una classificació que des del Departament d’Ensenyament s’ha difós a totes 
les escoles a partir del llibre L’ús del llenguatge a l’escola. 
 
- Ha estat la classificació i l’orientació que s’ha seguit en l’Actualització del 
Programa d’Immersió Lingüística, formació per als centres educatius que s’ha 
anat impartint des de l’any 2007.2 

 
3. El nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys.3 

                                                 
1
 Podeu consultar entre altres: Dore (1974), Barret (1982), Muñoz (1983), Tough (1989), Jacobson (1960), 

Hinton i Marsden en el context de l’aprenentatge de segones llengües (1986), Silverstein (1987).  
2
 Veure comunicació: El Pla per a l’Actualització del Programa d’Immersió Lingüística a Catalunya (2007-

2014) 
3
 BELART, Mercè; RANCÉ, Lluïsa. Nivell llindar per a escolars. De 8 a 14 anys. Departament d’Ensenyament. 

Març 1995. 
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Emmarcat en l’enfocament comunicatiu que propugna el Consell d’Europa, el Nivell 
llindar per a escolars fixa els objectius i continguts per poder dissenyar programacions de 
català per a no-catalanoparlants. L’adaptació elaborada per Mercè Belart i Lluïsa Rancé 
descriu les situacions en què un parlant de llengua catalana es pot trobar quotidianament, 
així com el lèxic i les expressions que les acompanyen. La consulta d’aquest material ens 
ha permès ajustar i completar les ajudes lingüístiques que es donen als alumnes en els 
jocs de rol. 
 
 
4. L’organització i classificació dels jocs de rol 
 
L’organització dels jocs de rol s’estructura al voltant de tres eixos corresponents a 
diferents nivells de concreció: les funcions comunicatives, les habilitats i els exponents 
lingüístics. Aquests tres eixos ens han ajudat a dissenyar els materials.  
 
 

4.1. Les funcions comunicatives del llenguatge 
 
Les funcions comunicatives constitueixen les categories generals, i també més 
abstractes, que permeten organitzar els continguts de llengua oral. Segons M. José del 
Río (2003, Psicopedagogía de la llengua oral: un enfoque comunicativo. Cuadernos de 
educación), les cinc funcions comunicatives que podem distingir són: 
 

- Funció de regular l’acció: permet regular de manera efectiva l’activitat de 
l’interlocutor. 

- Funció de gestió de la comunicació i fórmules socials: permet participar en diferents 
situacions comunicatives, adequant-se als diferents contextos socials i diferents 
interlocutors. 

- Funció d’informar: permet al parlant aportar informació objectiva o subjectiva de 
manera espontània o perquè se li demana. L’interlocutor, a la vegada, dóna 
mostres de rebre la informació aportada. 

- Funció d’obtenir informació: permet al parlant obtenir informació del seu interlocutor. 
- Funció metalingüística: permet al parlant fer una reflexió sobre el mateix llenguatge. 

S’utilitza per referir-se al llenguatge, als dobles sentits o a les ambigüitats de la 
llengua, als aspectes literaris... 
 

El conjunt de jocs d’Enrola’t.cat planteja situacions comunicatives per a cadascuna de 
les funcions esmentades. 

 
 4.2. Les habilitats lingüístiques  

 
Ens ajuden a concretar les funcions del llenguatge. Entenem per habilitats lingüístiques 
el conjunt d’estratègies verbals i no verbals que ens permeten dur a terme determinats 
objectius comunicatius. 
  
Són habilitats lingüístiques: saludar, argumentar, oferir, explicar, prohibir, donar 
instruccions, expressar dubte... 
 
En cadascun dels jocs de rol els alumnes posen en pràctica diferents habilitats 
lingüístiques. 
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 4.3. Els exponents lingüístics 
 
Són els aspectes formals i més concrets del llenguatge. Estan formats pel lèxic i per les 
expressions que utilitzem per comunicar-nos. Uns exemples d’exponents per a l’habilitat 
lingüística de disculpar-se serien: ho sento, perdoni, jo no volia... 
 
Els diferents personatges que cal interpretar en els jocs de rol porten l’alumnat a utilitzar 
diferents exponents lingüístics d’acord amb el propòsit (o habilitat lingüística) que la 
situació de conversa li exigeix. 
  

 
 4.4. El pentàgon de les funcions comunicatives. Una eina d’organització 
 
Per organitzar els jocs de rol i concretar-ne les situacions comunicatives que calia 
treballar, necessitàvem un eix vertebrador, un organitzador dels continguts de la llengua 
oral que ens permetés dissenyar les diferents situacions de conversa. Hem seguit el 
mateix organitzador dels seminaris de formació del Pla d’Actualització del Programa 
d’Immersió Lingüística, el pentàgon de les funcions comunicatives. Una eina de 
programació de la llengua oral que permet interrelacionar els tres eixos clau abans 
esmentats: funcions, habilitats i exponents lingüístics. 

Destacades en el pentàgon, apareixen les cinc funcions comunicatives que un parlant de 
la llengua ha de saber complir. Al voltant, en el color corresponent, es detallen les 
habilitats lingüístiques pròpies de cada funció. 
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4.5. Els jocs. Els criteris per a la tria dels temes 
 

Els jocs de rol d’aquest material estan classificats per funcions comunicatives. Per al 
cicle mitjà i el cicle superior de primària s’han elaborat quinze jocs de rol, tres per a 
cadascuna de les funcions comunicatives. A cada joc es detallen les habilitats 
lingüístiques que li corresponen i els exponents lingüístics que permeten desenvolupar-
les.  
 
Atenent l’alumnat al qual s’adrecen els jocs, s’han tingut en compte per a la selecció dels 
temes els criteris següents: 

- Recollir els interessos propis de l’edat d’aquests alumnes (exemples: anar de 
colònies, comprar-se una tauleta tàctil, muntar una paradeta de manualitats per 
recaptar diners...). 
 
- Recollir situacions habituals en què es troben en l’entorn escolar (exemples: les 
vacunes, els polls, els conflictes a l’hora del pati...). 
 
- Reproduir situacions de l’entorn social (exemples: converses familiars, participar 
en festes locals...). 
 
- Plantejar situacions motivadores (exemples: històries de vampirs, de 
superherois, de personatges de contes que s’introdueixen en un altre conte...). 

 
La relació de jocs recollits és la següent: 
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5. Els materials 
 
Cadascun dels jocs de rol disposa de diferents materials tant per a l’alumnat com per al 
professorat. Són, en general, materials manipulatius que fan fàcil aplicar-los a l’aula. 
També hi ha suports escrits que permeten dur a terme la conversa, recreant la situació 
comunicativa, o bé recordant i suggerint lèxic i expressions. Cada joc consta del material 
que es detalla a continuació. 

 
5.1. Les fitxes del mestre 

 
Són dues fitxes amb els apartats següents: 

 
- Nom del joc amb el pentàgon i la funció comunicativa que es treballa. 

 
- Funció: s’indica la funció principal que es treballa. 

 
- Habilitats comunicatives: es detallen les habilitats comunicatives corresponents 

(tant a la funció principal com a la secundària). 
 

- Objectius: es recullen els objectius que es volen aconseguir en el 
desenvolupament del joc i en la interacció entre els alumnes. 

 
- Agrupament: tant per a CM com per a CS s’inclouen jocs de parella, jocs en 

grups de tres alumnes i jocs en grups de quatre. 
 

- Argument / situació comunicativa: a cada fitxa es detalla la situació 
comunicativa que es planteja per a aquell joc. 

 
- Personatges: es relacionen els personatges que intervenen en el joc. 
 
- Material suport: s’especifica el material de suport per dur a terme la conversa. 
 
- Desenvolupament: es donen orientacions per a les diferents fases o moments 

del desenvolupament de cada joc. 
 
- Nivells d’aplicació: per atendre la diversitat de competència lingüística de l’aula 

s’inclouen suggeriments per adequar el joc a tres nivells de coneixement de la 
llengua: 
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o  amb molta ajuda (per a l’alumnat amb poca competència lingüística), 
o  amb ajuda mitjana, 
o  amb poca ajuda (per a l’alumnat amb bona competència lingüística). 

 
- Avaluació: cada joc inclou un quadre d’avaluació per ser utilitzat pels alumnes en 

finalitzar l’activitat (vegeu més endavant altres indicacions d’avaluació per al 
docent). 

 
- Suggeriments: en aquest apartat s’indiquen altres variacions del joc. 

 
 

5.2. La làmina i la descripció de la situació comunicativa 
 

En la làmina es representa gràficament la 
situació comunicativa. Bàsicament, ha de 
servir als alumnes per contextualitzar el 
lloc on té lloc la conversa. 
 
En l’escena es poden identificar fàcilment 
els personatges que després s’hauran 
d’interpretar, per tal que, a partir de 
l‘observació del contingut de la làmina i de 
l’aspecte i l’expressió dels personatges, els 
alumnes es puguin imaginar quin ha de ser 
el seu rol en la conversa que després 
interpretaran. S’acompanya la làmina 
d’una petita descripció per ajudar a recrear 
l’escena. 
 

 
5.3. Les cartes de personatge i les cartes d’ajuda 

 
Per poder interpretar el seu rol, cada 
personatge disposa de dos tipus de cartes. 
En les cartes de personatge s’identifiquen 
els trets característics de cada personatge i 
es donen pautes d’intervenció.  
 
Les cartes d’ajuda donen suport a la 
conversa. Cada personatge disposa de la 
seva carta d’ajuda, que recull lèxic i 
expressions que els alumnes poden utilitzar 
en la seva intervenció. 
 
 

 
 

5.4. Model de conversa 
 
Cada joc inclou també un exemple de conversa. Aquest material té l’objectiu d’ajudar els 
alumnes a fer-se una representació de la resposta que se n’espera. En aquest model, es 
dóna exemple de la caracterització dels personatges, i s’utilitzen adequadament el lèxic i 
els exponents per a les funcions comunicatives que requereix la situació comunicativa 
presentada. 
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5.5. Quadre d’avaluació 
 
Aquest quadre recull una 
sèrie d’observacions per 
facilitar l’autoavaluació dels 
alumnes en finalitzar cada joc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. La guia didàctica 
 

El material s’acompanya d’una guia didàctica que descriu els diferents materials i dóna 
orientacions per a la seva utilització. 
 
 
6. L’aplicació a l’aula 
 

6.1. La programació 
 
Aquest material preveu programar sessions d’una hora de llengua oral. Aquestes 
sessions es poden fer un cop cada quinze dies o bé setmanalment. El nombre de jocs 
permet cobrir quinze sessions de treball d’una hora, que es poden allargar introduint les 
variacions suggerides en alguns jocs, o bé repetint-ne d’altres. 
 
Enrola’t.cat és un material que pot formar part d’uns tallers de llengua oral que el centre 
hagi organitzat durant tot un curs escolar o bé es poden concentrar totes les sessions 
durant un trimestre. 
 
El nombre d’alumnes per al desenvolupament dels jocs de rol també pot ser variable. Es 
poden fer sessions amb mig grup classe, compartint la franja horària amb una altra 
activitat, o bé amb tot el grup classe. És important que tant en un cas com en l’altre es 
tingui en compte que cada grup de conversa necessitarà el suport de la làmina i cada 
alumne, les targetes per representar el seu personatge. Per tant, caldrà preveure de fer 
tantes còpies del joc com grups de conversa es facin a l’aula. 
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6.2. El desenvolupament dels jocs 

 
L’aplicació dels jocs de rol amb els alumnes de CM i de CS comporta tenir presents els 
diferents moments o fases en què se subdivideix la sessió de treball. 
 

  Presentació 
 
El mestre presenta el joc de rol al grup classe llegint en veu alta la carta de la situació 
comunicativa. Es comenta la situació amb els alumnes, es reparteixen els personatges i 
es fan alguns suggeriments entre tots sobre el que poden fer o dir. 
 
A continuació el mestre llegeix en veu alta el model de conversa. És important que la 
lectura s’hagi preparat prèviament, ja que cal fer una lectura com més expressiva millor: 
s’ha de tenir cura de l’entonació, fer les pauses adequades, controlar diferents tons de 
veu, impostar la veu per donar realisme als diferents personatges i utilitzar el llenguatge 
no verbal (expressions facials i algun gest o moviment que doni realisme al personatge). 
 
Cal tenir molta cura d’aquesta lectura en veu alta per dos aspectes fonamentals: 

- Esdevindrà un element motivador clau per a la realització posterior del joc amb 
els alumnes. 

- Esdevindrà un model a seguir en les converses posteriors que faran els alumnes. 
 
Cal recordar que la part més important de l’aplicació dels jocs de rol és la interacció entre 
els alumnes. Per tant, el docent no s’ha d’excedir en el temps dedicat a la presentació del 
joc.4 
 

  Preparació 
 
Els alumnes s’agruparan en grups de dos, tres o quatre, depenent del joc, i se’ls facilitarà 
la làmina que representa la situació comunicativa i una carta d’un personatge amb la 
corresponent carta d’ajuda per a cadascú. Si es creu oportú, es pot donar també al grup 
el model de conversa com a ajuda i suport. 
 
El primer pas que han de fer els alumnes és observar la làmina on es representa la 
situació comunicativa i llegir individualment la carta del personatge i la carta d’ajuda que 
li ha tocat a cadascú. A continuació, els alumnes del grup de conversa es faran alguns 
suggeriments del possible diàleg. 
 
Novament la limitació del temps per a la preparació torna a ser important. No hauria de 
superar els vuit o deu minuts per tal de garantir que hi hagi improvisació, espontaneïtat, 
adequació a la situació plantejada i creativitat. 
 
 

  Entrenament 
 
Els alumnes practiquen el joc de rol representant el paper que els ha tocat. El mestre 
passa pels grups, escolta, observa, proposa i, si cal, ajuda. És important que, a més de 
practicar la conversa, es fomenti que els alumnes s’ajudin: han de corregir-se, fer-se 
propostes i suggeriments del que poden dir, valorar les intervencions dels altres... 
 

                                                 
4
 Quan els alumnes ja hagin fet un o dos jocs de rol, el suport inicial en la presentació del joc ha de ser més 

reduït per no interferir en l’espontaneïtat i la creativitat. 
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Un cop han practicat un dels papers del joc, els alumnes poden intercanviar-se’ls, i tornar 
a practicar des d’aquest nou rol. 
 
Es poden fer altres variacions en l’agrupament, com mantenir-se en el mateix paper 
inicial però repetint la conversa amb altres companys de l’aula. 
 

  Representació davant del grup classe i avaluació 
 
Un cop s’ha practicat suficientment el joc, es representa la conversa per grups davant de 
la classe. Es poden mantenir els grups de conversa inicials, o els darrers, i també es 
poden triar a l’atzar nous grups per fer la representació, ja que tots els alumnes han 
practicat el joc diverses vegades. 
 
En aquest moment, es pot dur a terme l’avaluació, utilitzant el quadre d’observació que 
s’inclou a cada joc. Els alumnes poden avaluar-se entre ells, els que fan d’espectadors 
poden omplir el quadre d’observacions i després fer un retorn al grup que ha escenificat 
el joc de rol. També és pot fer una avaluació col·lectiva, o bé individual. És important que 
s’acabi la sessió amb una reflexió sobre els aspectes a millorar per tenir-los en compte 
en els propers jocs de rol. 
 
 
 
7. La difusió del material 
 
Està previst que aquest material estigui a disposició dels centres el proper mes d’octubre. 
Es podrà trobar a la web d’immersió lingüística del Departament d’Ensenyament: 
http://www.xtec.cat/web/projectes/llengues/catala/immersio. 
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