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DESCRIPCIÓ:
Apropar la nostra llengua a determinats sectors poblacionals és un repte
que cal afrontar de manera realista. Hem de ser conscients de la reticència
de molts joves a utilitzar-la. Per això proposem una activitat divertida i àgil
durant la qual treballarem amb els elements més peculiars d’una llengua:
les frases fetes, les dites, les metàfores... Píndoles de la llengua fàcils de
recordar i memoritzar, divertides de pronunciar, amb continguts espontanis
i curiosos.
D’aquesta manera despertarem el interès dels alumnes i els obrirem la
porta a l’ús de la nostra llengua.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Beneficiaris Directes: 200.
Beneficiaris Indirectes: 300
Les edats del projecte aparquen un rang que es troba entre los 6 a los 12
anys. També implicarem als pares i mares, així com la resta de familiars,
veïns, el col·lectiu docent i altres agents socials en el procés de votació dels
exercicis.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
El projecte es realitzarà principalment centres educatius de primària de la
ciutat de Valencia, per la naturalesa del projecta també s'inclourà les
entitats socials presents al barri per tal de que participen en les activitats,
com associacions de veïns o associacions culturals. Dependrà de la
disponibilitat d'aquestes associacions i de que estiguen properes
geogràficament parlant als centres educatius. Ja tenim previst realitzar-lo al
IES el Grau, IES Isabel de Villena i el CEIP Gaspar Gil Polo.
PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
Trencarem amb clitxés com que cal un ús gramaticalment perfecte de la
llengua per tal d’usar-la. Els parlars són espontanis, com les dites que
apropem als alumnes a través de situacions que incorporaran el bilingüisme
de manera controlada. Trencarem la por a “parlar malament”, alhora que

posarem, de manera inconscient, paraules valencianes en els llavis dels
alumnes durant l’activitat.
Trencarem la barrera de l’ús: les frases fetes, determinats mots... d’una
llengua poden usar-se en un context que es desenvolupa en altra llengua,
com ocorre amb determinades locucions franceses, angleses, italianes,
castellanes... Fomentarem l’ús de la nostra llengua amb aquestes píndoles.

