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Ús assertiu de la llengua catalana 

Taller  

Destinataris: treballadors i treballadores dels ajuntaments de Mallorca 

Places per edició: mínim 10 - màxim 20 

Durada: 10 hores lectives 

Objectius: 

• Reflexionar sobre la situació sociolingüística actual de la llengua catalana 
des del nostre lloc de feina.  

• Identificar hàbits lingüístics i valors culturals individuals i col·lectius.  
• Adquirir estratègies per activar i augmentar l'ús de la llengua catalana de 

forma assertiva. 
• Promoure la feina en equip per reforçar el nostre compromís com a 

parlants. 

Continguts:  

• Conductes i hàbits lingüístics. 
• Canvi d'actitud i hàbits lingüístics. 
• L'assertivitat lingüística i l'ús intencional: tècniques per a mantenir i 

reforçar l'ús de la llengua. 

Metodologia:  

Se seguirà un procés de pràctica reflexiva amb anàlisi de casos i activitats 
dinàmiques i participatives: metàfores, narració, dramatització, debat i posada en 
comú. 

Avaluació i certificació de l’aprenentatge: 
 
S’emetran certificacions d’aprofitament als participants que hagin assistit a totes 
les sessions i que superin la prova que es passarà al final del taller. 

Personal docent:  

Margalida Barceló i Maria Josep Carrasco 

Lloc d’impartició, dates i horaris:  

 



- Palma: Llar de la Joventut. Sala d'Actes. C/ del General Riera, 111. Dates: 9, 16 i 
30 d'octubre. Horari: de 10 a 13.30, els dies 9 i 16; i de 10 a 13, el dia 30. 

 
- Manacor: Centre Comarcal IMAS. C/ del Bon Jesús, 2, 3r . Dates: 17, 24 i 31 
d'octubre. Horari: de 10 a 13.30, els dies 17 i 24; i de 10 a 13, el dia 31. 

 
- Inca: Centre Comarcal IMAS. C/del General Luque, 223 (antic quarter de la guàrdia 
civil). Dates: 19, 20 i 26 d'octubre. Horari: de 10 a 13.30, els dies19 i 20; i de 10 a 
13, el dia 26. 

 


