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INTRODUCCIÓ 

El servei d’idiomes moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, té un centre a la Casa 
Jeroni Granell, al 582 de la Gran Via. 
En Granell va ser mestre d’obres a la Barcelona del modernisme. Aquest edifici en 
concret es va transformar durant els anys ciunquanta i ha estat recuperat amb molta cura. 
Actualment 

 

Destaquen les reixes de ferro forjat de baranes i balcons. Al 
vestíbul hi ha la fusta original i vidrieres modernistes amb 
sanefes de figures geomètriques. 
L’escala entranyable, dona al cel obert. Fidel al seu estil, els 
materials que més hi abunden són la pedra, la ceràmica i el 
vidre, sense oblidar les formes suaus i corbes inspirades en la 
natura. 

A l’EIM es fan cursos, exàmens oficials i acreditacions, com 
ha estat en el cas de la classe de la meva observació. S’hi 
ensenya anglès, alemany, francès i italià principalment. Va dirigida a universitaris i també a 
institucions públiques i privades. 

Té una pàgina web on s’ofereix la inscripció a les proves de nivell per escollir el curs més 
adient a cadascú i beques del programa de Mobilitat Internacional.  
Els cursos d’italià van del nivell A1 al C1.2 i en concret el que jo vaig anar a observar éra 
de 50 hores de durada. També es donen cursos per a formació de professors d’idiomes 
(jornades i congressos). Tot i el ventall d’oferta, inclouen la possibilitat de dissenyar cursos 
a mida. Tot relacionat directament amb el MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA. 





Observació d’una classe d’italià de nivell A1 

L’observació s’ha fet una sola vegada i s’ha enregistrat en 
vídeo. 
S’han analitzat el tipus d’ensenyament (enfocament), el paper 
del professor i dels alumnes. 
Hores fetes en el moment de l’observació: 32 
Alumnes: 12 (es presenten 11) 
Horari 19.30 a 21.30 

11 de desembre de 2019 

Aula sense finestres, per tant, il·luminació artificial totes les hores del dia. Ubicada al 
soterrani de l’edifici. 
Distribució dels alumnes a la classe. 






La professora es manté tota l’estona a peu dret, fent de guia per als exercicis i movent-se 
entre els alumnes tot el que l’espai li deixa, ja que només hi ha un petit passadís entre les 
taules llargues, que no permeten la seva mobilitat. 

La relació entre els alumnes no sembla massa profunda. Les edats oscil·len entre els 18 i 
els vint-i-pocs, amb l’excepció de dues persones més grans (Núria i Roser), aquesta última 
potser està en la cinquantena llarga. Comentat amb la Marilisa, confirma que sempre 
s’asseuen al mateix lloc. 
Quant a nivell, sembla que és prou homogeni a excepció també de la Roser. 

  Natàlia AdriàAlbert

                Adriana        Núria

Eloi

                            Roser           

PaulaOriol

ElviraAnna



Observació d’aula 

Classe (aspectes generals) 

El curs és de nivell A1 
La durada completa és de 50 hores i en porten 32 fetes. 
Les classes són de dues hores, sense descans. 
Llengua: italià 
Algunes persones volen tenir certificació de l’A1, però no existeix. Es farà una carta 
acreditativa donant per assolit aquest nivell. 
Altres alumnes han demanat tenir exàmens perquè estan acostumats a aquest sistema 
d’avaluació i els esperona a preparar-se els temes. 
12 alumnes, dels quals es presenten 11. 
Aula al soterrani d’un edifici emblemàtic. Sense finestres.  
No dona gran sensació d’espai, encara que pel poc nombre d’alumnes, l’espai és 
suficient. 
L’aula té una pissarra digital amb els estris necessaris per escriure i esborrar,  un projector 
i altaveus. La professora s’ha d’endur el seu ordinador. 
S’estudia amb el llibre de text i els exercicis extres que porta la professora per ampliar les 
activitats. 
Està ben il·luminada, però fa calor (desembre) i cal tenir la porta oberta, fins que a fora hi 
ha soroll i s’ha de tancar. 
No hi ha cap més estri a l’abast de l’alumnat, com podrien ser llibres o material 
d’escriptura. 
La professora ha portat avui altres estris: càmera, gravadores i trípode, per poder 
enregistrar la classe d’avui. 
Taules i cadires (dues fileres, una de tres llocs i l’altre de dos deixant un petit passadís al 
mig). No es poden separar en llocs individuals, per la qual cosa no facilita la interacció 
entre alumes. 

Objectius i continguts 

Breu presentació dels objectius de la classe que continua amb el tema anterior (verbs en 
present). 
Treballa vocabulari i expressions quotidianes del dia a dia (aixecar-se, anar a treballar, a 
estudiar, passejar el gos, començar o acabar la feina,.)  
Horaris habituals. 
Expresar gustos i preferències. 



Alumnes 

L’alumnat és força participatiu a excepció de les persones més grans, que sembla que no 
s’hi acaben de trobar. 
Encara que entre els joves el tracte és obert, també es veuen personalitats diferents que 
mantenen les distàncies. 
Es produeixen força interaccions provocades pel mètode d’ensenyament. Però he 
preguntat, i tothom s’asseu invariablement al mateix lloc cada dia, el que em fa pensar 
que no hi ha una gran integració entre ells. També he notat que la persona més gran es 
troba de vegades desorientada i no sap cap on ha d’anar o què ha de fer. 
Quan treballen en grup, ho fan diplomàticament. Només un noi se sent relaxat per fer 
comentaris irònics. 

Professor i el seu rol 

Bona presència. 
To de veu calmat. De vegades monòton. 
Volum adequat. 
Domini total de la llengua. 
Ritme assequible i de tant en tant ràpid. 
Actitud motivadora i flexible. 

El seu rol és de guia amb un enfocament clarament comunicatiu, ja que deixa parlar i 
proposa arguments per al diàleg i pregunta sovint de forma oberta o dirigida a algun 
alumne. 

Les activitats que ofereix permeten la comunicació de forma fàcil i van afegint dificultat. 
La gestió dels grups és senzilla, donada la distribució dels elements de l’aula, però ella 
manté el contacte amb tots. Per poder estar en cercle, s’han de posar drets o estar-se al 
passadís, perquè les taules no es poden separar. 

La professora es mostra com a conductora de la classe, guiant en tot moment els 
estudiants perquè acabin les frases o les paraules que els costen de dir, fent que 
dedueixin els coneixements implícits en els exercicis que realitzen. La correcció d’errors 
es fa sobre la marxa, a mesura que es produeixen. La majoria de vegades es fa en comú. 
Les explicacions són clares i la classe és dinàmica. 

Gestió de l’aula 

Els organitza en grups. Primer deixa que parlin amb els més propers. Després proposa 
distribucions diferents tot i les barreres mobiliàries de l’aula. Els dona llibertat per parlar i 
realitzar les activitats i els guia quan veu que hi ha algun dubte. 
L’ambient a la classe és força contingut pel que fa al volum de la parla. Vull dir que no hi 
ha escàndol, tot i que parlen en veu alta. 



Activitats (desenvolupament) 

1. Correcció dels deures del dia anterior.  
Es posa la pissarra digital i es va preguntant les respostes per omplir els buits amb els 
presents dels verbs proposats en infinitiu. La professora corregeix la pronunciació 
d’algunes paraules i problemes de concordança “Molti libri”. Com que ho tenen tots 
força bé, passen àgils a la segona activitat. 

2. Activitat de relació (adjectiu i significat). 
Comunicativa i dinàmica de grup. Els alumnes s’organitzen de forma dirigida per l’atzar 
(els han repartit uns papers de colors diferents i se’ls demana que busquin aquelles 
persones que tenen el mateix color). Fan tres grups de quatre, quatre i tres alumnes. 
Han d’escollir les definicions d’uns adjectius. Alguns ja són coneguts, altres els han de 
deduir per les imatges relacionades. Correcció en comú. Es treballa la comprensió i 
expressió oral. 

3. Expressió oral. Quines de les marques comercials que surten a la imatge coneixen? 
Comunicativa i dinàmica de grup. Els mateixos grups que abans, reben ara un full on 
hauran de fer la pròxima activitat. De moment van dient en veu alta les marques que 
coneixen i un alumne pregunta si “auto” es pot dir “carro”, ja que sembla que ho ha 
sentit en alguna cançó. Marilisa diu que no es diu i demana que el dia vinent porti la 
cançó perquè ella no la coneix. En la mateixa línia de treball que l’anterior. 

4. Omplir graella. Els horaris del dia.  
El full que han rebut abans, és una graella amb un horari i han de crear un grup d’amics o 
una família fictícia, descriure-la senzillament i han d’escriure el que fan a totes les hores 
del dia. Mentre el primer grup exposa el seu treball, els altres xerren sense escoltar i la 
professora ha de demanar atenció. Ella va preguntant als grups perquè vagin donant 
informació sobre els components dels seus personatges. Pregunten com s’escriu 
“ambizioso” i ella ho posa a la pissarra. Expressió i comprensió oral i escrita. 

5. Treball individual. Han de relacionar tres definicions molt generals d’horaris d’oficis 
amb les imatges corresponents a la feina que se suposa que fan. Llavors es discuteix en 
comú sobre l’adequada relació de les hores de treball amb els oficis. Llegint els textos 
descriptius dels horaris de l’exercici, es fa èmfasi amb les expressions de temps 
“alle” (hora concreta), “dalle…a…” (període). També sobre les hores aproximades 
“verso”. Comprensió escrita i comunicació oral. 
Controla el temps amb el rellotge en línia. 

6. Comunicativa. Aprofitant un petit diàleg del llibre que pregunta sobre horaris entre 
dues persones, es proposa una nova activitat. Durant deu minuts han de buscar entre tots 
els companys, aquells que coincideixen en algun horari, per exemple, l’hora de llevar-se, 
de dinar, d’anar a la feina o a classe, etc. Es treballa de nou la comprensió oral.  



7. Comprensió oral i expressió oral. Ho treballen en la darrera activitat que serà la 
visualització d’un vídeo. 

Abans de veure’l els diu el títol i els pregunta què els suggereix: “Mi piace la commedia 
romantica”. Pensen que el noi i la noia que sortiran a l’escena ja es coneixen o es 
coneixeran en aquell moment? L’escena mostra dos joves que encepeguen mentre 
passegen pel parc. Comencen a parlar  dels seus gustos i coincideixen en tot, menys en 
les mascotes. Això trenca l’encant de la situació. 

Un cop vist el vídeo es tornen a fer preguntes. Ara està clar que no es coneixien i que 
s’han trobat per accident. Parlen de les coses en què coincideixen: cafè, música, 
escriptores, menjar,…però a un li agraden els gats i a l’altre els gossos. 

Després pregunta en general com els sembla que són els dies habituals dels 
protagonistes. A quina hora surten a “passejar el gos” i recorda com es deia aquesta 
expressió: “Portar a spasso il cane”. 

FINAL: Mentre comencen a recollir les coses, perquè ja passa un minut de l’hora, la 
Marilisa els dona uns deures per a la propera classe: imaginar com són els dies d’aquests 
personatges amb una petita descripció. 
També posa a la pissarra digital uns exercicis del llibre. Com que ja estan tots drets, 
demana que algú faci la fotografia de la pissarra i la passi al grup de whatsapp. 

CONCLUSIONS 

Ha estat una bona experiència poder veure com es dona una classe sense ser-ne alumne directe. 
He estat d’oient en alguna ocasió, però com que el que s’explicava m’afectava directament, 
encara que no hagués de fer cap examen, no estava atenta a l’anàlisi exhaustiu de com s’estava 
fent la tasca d’ensenyament. 

Forçar l’observació fa veure detalls que d’altra manera no incloem a la nostra consciència. 
L’enfocament de l’ensenyament estava en consonància amb tot el que ens han estat explicant a la 
formació de postgrau. Deixar participar els alumnes, guiar-los perquè trobin el camí i deixar que 
les normes es vagin aposentant mitjançant els exercicis i activitats pensats per donar-los aquests 
recursos. 

REFLEXIONS 

Em va recordar molt les classes a què vaig assistir fa més de trenta anys a Edimbourg. Ja llavors es 
feia un plantejament comunicatiu per ensenyar l’anglès. Em va sorprendre molt i em va agradar. 
En tornar, sovint comentava amb els meus companys que aquella manera d’ensenyar idiomes 
m’havia semblat molt més amena que les classes que rebíem a l’escola d’idiomes. 

Per altra banda, fer una avaluació d’un professor i una classe amb una sola observació és molt 
arriscat. Tot el que pugui dir ara, podria canviar en assistir a més sessions. 



Aquestes han estat les meves anotacions durant la classe:


La classe està en un soterrani de l’edifici. No té finestres i fa calor. Està ben il·luminada, però no 
és acollidora.


Comença la sessió saludant els alumnes i presentant-me a mi com a observadora.

Els dóna un bombó a cada un i uns papers de colors que faran servir després.


Inicien una prova de 20 minuts. Com que no hi ha certificació del nivell A1, també els comenta 
que faran una carta acreditativa esmentant el seu nivell, per a qui la necessiti.


Tothom es posa a la feina amb interès. Fa notar que tots els verbs estan en present, perquè deu 
haver detectat algun error passejant entre els alumnes.


La mitjana d’edat és prou jove. A excepció de dues dones, una (Roser) més gran que l’altra 
(Núria).


Com que hi ha gent molt acostumada als exàmens, els ha fet aquesta prova, perquè diuen que 
així es posen a estudiar.


Paula, que m’ha mirat encuriosida abans de començar el seu examen, és la primera a entregar. 
Tot seguit Roser entrega la prova.

Queden dos minuts.

Demana si els cal més temps per acabar.

Tots van entregant i comenten que el segon exercici era difícil. (No he tingut accés a l’examen)

El darrer a entregar ha estat l’Eloi, que abans de començar ha preguntat “per què havia d’estudiar 
per a avui?”


Ara corregeixen els deures. No hi ha dubtes del que han hagut de fer.

Així doncs, continuen amb un exercici que posa a la pissarra digital. És un text on cal posar 
paraules que falten, en concret verbs en present.


Pregunta per què la paraula “navighiamo” porta una “h”. (per la fonètica de la g)

I recorda que la segona persona del singular també la porta. (Contesta Natàlia)


Demana què vol dir “rimanere” i pregunta per fer una mica de diàleg “surts o et quedes a casa? a 
diferents alumnes. A mesura que corregeix va afegint vocabulari.

Elvira es posa molt vermella quan li pregunta. I a més a més té un tic nerviós (no para de bellugar 
les cames).


Ara fan servir els papers de colors que ha repartit abans. Es tracta d’un recurs perquè facin grups. 
Cadascú ha de buscar el color igual que el seu i es creen tres grups (4-4-3)

Van a la pàgina 81 del llibre.

Explica que els adjectius que surten a l’exercici, alguns ja els coneixen i altres els hauran de 
deduir associant-los a les imatges de sota o buscant informació a Google amb els mòbils.

Va passant pels grups. Tots parlen català o castellà per comunicar-se.

Corregeix i remarca els femenins acabats en “-trice”, demanant més exemples de paraules amb 
aquesta terminació.

Tots participen.


Ara han de fer petites definicions d’aquests adjectius, de tal manera que un cop llegides, els 
altres grups han d’endevinar de quin adjectiu es tracta.


El volum de les xerrades ha pujat una mica, però no és molest.

(Penso que potser estan cohibits per la meva presència?)


En un grupet busquen ajuda al llibre per corregir un dubte i pregunten força coses a la Marilisa. 
Són prou irònics.




Passats els 10 minuts es posen en comú les definicions i trenquen a riure amb les del darrer grup.


Mentre van llegint les seves definicions, la Marilisa corregeix la pronúncia i posa atenció al fet de 
la concordança entre els mots:

“Molto libri” (incorrecte)

“Molti libri” (correcte)

També fa notar l’existència com en català i castellà, de verbs reflexius, que requereixen els 
pronoms per ser conjugats.


Passen al proper exercici, amb una diapositiva on es veuen un munt de marques italianes. Quasi 
totes molt conegudes. Així doncs, quan pregunta a què es dediquen algunes d’elles, va sortint 
vocabulari (roba, cotxes, motos, pasta, cafè,…)

(Es tanca la porta perquè hi ha soroll a fora)

Ara es demana, quin tipus de persona imaginen que podria comprar alguna d’aquelles marques.

Tots els grups creen famílies per poder incloure objectes i materials diversos.

Jo crec que és perquè han entès que havien de fer servir TOTES les marques.

Els dona 10 minuts per fer-ho i posa un comptador a la pissarra digital.

Segueixen parlant L1 entre ells/es.

Algú no té clar què han de fer i pregunte al seu grup. A’apuja el volum.

Marilisa segueix repartint bombons i torna a obrir la porta perquè fa calor.

Tot i la llum de la sala, la pissarra es veu perfectament.

Mentrestant, va aclarint dubtes i parlen de gramàtica.

Una noia anava a preguntar però la Marilisa no se n’ha adonat i ha seguit parlant amb els seus 
companys, comparant el català i l’italià. La noia ja no pregunta.


S’acaba el temps amb el so d’un rellotge antic a tot volum.

Dona uns minuts més perquè acabin de polir, comença a corregir però hi ha grups que xerren. 
Demana atenció. S’incorporen tots a la dinàmica (encara que se senten els borinots de dos nois 
que xerren).

Crec que passa més temps amb el “grup divertit”.

La Roser no participa gaire.

Ara demana que pensin dos adjectius que qualifiquin el personatge que han inventat per a 
l’exercici anterior.


Tornem al llibre, a la pàgina 80. Es demana que individualment, facin correspondre les definicions 
d’uns oficis amb les fotografies. 3-4 minuts.


Un cop acabat el treball individual, es compara amb els companys per veure si coincideixen. Es 
corregeix en comú.

Pregunta on treballa un pizzaiolo, tímidament un noi diu “en una pizzeria”, però com que la 
Marilisa no el sent i segueix preguntant, tothom es queda callat pensant que la pizzeria no és la 
resposta, però incapaços d’imaginar altres llocs. Fan intents amb restaurant i cuina. Finalment és 
la Marilisa qui diu que treballen en pizzeries.


Al text que acompanya les fotos es parla dels horaris d’aquestes persones i Marilisa destaca les 
maneres de referir-s’hi.

- Moments concrets

- Moments aproximats

- Períodes

Destaca en vermell a la pissarra la perífrasi verbal “comencio a lavorare” i afegeix altres 
exemples de verbs que necessiten la preposició “a” (continuare a, finire a,…)


Els dona 10 minuts per fer l’horari de cadascú i trobar algú que faci el mateix. N’hi ha dos que 
surten fora.

La Roser es queda despenjada, però finalment s’incorpora a un grup. Parlen de les seves coses 
en L1.

I de nou, no han entès què s’havia de fer, només la Natàlia va preguntant a tots, per veure de 
trobar algú amb els seus horaris.




Marilisa crida l’atenció de l’Eloi que estava apalancat al seu seient i li diu que participi. Ara s’entén 
més el que calia fer, però pocs han trobat algú amb els mateixos horaris. Parcialment algú 
coincideix en un moment del dia.


Per acabar, s’apaguen els llums i es passa un vídeo de curta durada amb una escena divertida. 
Abans d’això, pregunta què s’imaginen que passarà, llegint la informació prèvia del vídeo. Es 
tracta de dues persones, són amigues? es coneixen llavors? tenen els mateixos gustos? on es 
troben?


Finalment els posa deures per al dijous vinent: una redacció d’un text descriptiu imaginant el dia a 
dia dels personatges que acaben de veure, i els exercicis 11-13 de la pàgina 45. Això últim ho 
posa a la pissarra una mica tard per tenir l’atenció dels alumnes, mentre tothom es posa els 
abrics i demana que algú faci la foto i la pengi al grup.


Anotacions posteriors:


S'acomiaden i jo vaig amb la Marilisa a veure l’edifici modernista on es troba l’escola, tot i que 
l’aula no gaudeix d’aquest estil. Les plantes superiors són molt més boniques i encara que és de 
nit, s’intueix un ambient agradable. Els finestrals i els balcons per una banda i una altra són 
racons d’inspiració o descans.


