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4ESO. ACTIVITAT 2 

La meua biografia lingüística 

La finalitat d’aquesta activitat és que sigueu capaços de comprendre i crear una biografia lingüística 

de manera oral. Primer, veureu els vídeos següents i resoldreu de manera oral unes preguntes, 

finalment, prenent com a model els vídeos anteriors, en fareu un sobre la vostra biografia lingüística. 

Una vegada ho tingueu tot fet, haureu d’enviar l’àudio de les respostes i el vídeo de la vostra biografia 

lingüística a helena@navarrosantafe.com abans del dilluns 25 de maig. 

Al final del document vos adjunte la teoria de la biografia lingüística. Si teniu algun dubte, escriviu-me a 

helena@navarrosantafe.com.  

 

Visualitza els vídeos següents i respon les preguntes de manera oral, per a fer-ho grava un àudio. 

Vídeo 1. Biografia lingüística de Richard 

https://www.youtube.com/watch?v=AM0s5bkdj6U#action=share 

1) En quin any va nàixer Richard? 

2) On viu Richard? Quina és la seua llengua materna? 

3) Quantes llengües parla Richard? Amb qui usa cada llengua? 

4) On se’n vol anar d’Erasmus? Quina llengües s’hi parlen? 

5) Segons les titulacions que ha aconseguit Richard, quin nivell té de valencià? I d’anglés? 

 

Vídeo 2. Biografia lingüística de Patricia 

https://www.youtube.com/watch?v=cMct1WqK3zQ 

1) On i amb qui viu Patricia? 

2) Què estudia? 

3) Quina és la llengua materna de Patricia? 

4) Quantes llengües parla Patricia? On les ha aprés? 

5) Quina estratègia té Patricia per a aprendre llengües? 

 

Ara et toca a tu, prenent com a punt de partida els vídeos anteriors, grava’n un on expliques la 

teua biografia lingüística, no ha de durar més de 5 minuts. 

Per a fer-ho segueix les instruccions següents: 

1r. Planificació. Respon les preguntes següents: 

- Quines llengües parles/llegeixes/entens?  

- Per a què les utilitzes?  

- Com i quan les vas aprendre?  

- En tens el mateix coneixement de totes?  

- Amb quina et sents més a gust?  

- Tens alguna anècdota o record relacionat amb alguna d'aquestes llengües? Conta-la. 

2n. Producció. Grava’t un vídeo en què expliques la teua biografia lingüística. Pots seguir el 

model del vídeo 1, on l’autor usa una presentació Prezi amb la seua veu de fons, o el model del 

vídeo 2, en què l’autora parla directament a càmera. 

No oblides seguir l’estructura: 
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1) Introducció: presentació: qui eres, on vius... 

2) Desenvolupament: respostes de les preguntes anteriors 

3) Conclusió: tanca el text amb un oració que resumisca el que has dit, o que destaque el que 

consideres més important. ESTÀ PROHIBIT DIR “I JA ESTÀ” O “FI”. 

3r. Correcció.  

 Assegura’t que el que dius té sentit i és adequat. 

 No oblides usar connectors. 

 Si tens dubtes de vocabulari, pots consultar l’enllaç següent: 

http://www.salt.gva.es/va/traductor  

4t. Una vegada ho tingues tot fet, envia l’àudio amb les respostes i el vídeo de la biografia 

lingüística a helena@navarrosantafe.com 

 

LA BIOGRAFIA LINGÜÍSTICA 

La biografia lingüística és una activitat que es pot realitzar en diferents formats (dibuixos, textos, 

vídeos...) i que permet anotar totes les experiències d’aprenentatge lingüístic i intercultural que es té al 

llarg de la vida. 

Per tant, en el format de vídeo o text, pren forma d’exposició en què expliquem les nostres experiències 

amb les llengües que sabem, és a dir, quines llengües parlem, en quins contextos les usem (familiar, 

educació, treball), on i com les hem apreses, amb quines ens sentim més còmodes... 

Així doncs, ha de seguir l’estructura dels textos expositius: 

1) Títol 

2) Introducció: en què l’autor es presenta i explica què pretén fer. 

3) Desenvolupament: on s’expliquen les diferents llengües que parla, amb qui les parla, en quins 

contextos, amb quina se sent més còmode. Pot incloure anècdotes. 

4) Conclusió: resum del més important. 

I presenta les característiques lingüístiques següents: 

1) Ús de la primera persona del singular. 

2) Predomini de verbs en present, tot i que també apareix el passat i el futur. 

3) Ús de connectors temporals (quan, després, abans), d’ordre (per començar, d’una banda, d’una 

altra banda, finalment, per acabar...), d’objecció (però, no obstant això, tanmateix...), causals (ja 

que, perquè, com que...) i consecutius (per tant, així doncs...) 
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