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La seva carrera professional gira entorn de l’ensenyament de les
llengües (ELE -Español Lengua Extranjera- i EFL - English as a Foreign
Language), la tecnologia i la formació de professorat. Després d’una
trajectòria iniciada a Dinamarca, i que continua amb una llarga etapa
a Irlanda, s’instal·la a Catalunya per a unir-se a la Universitat Oberta
de Catalunya. És allà on troba el context idoni per a posar en pràctica
els seus interessos, llengua i tecnologia, i on inicia una sèrie de
projectes innovadors al voltant de la interacció oral en línia. És membre
del grup de recerca RealTIC i ha treballat en recerca sobre
l’ensenyament i aprenentatge de llengües mitjançant les TIC,
l’aprenentatge en tàndem i la gamificació.

Un dels principals reptes a l'hora d'aprendre una segona llengua és poder parlar bé
aquest idioma tant pel que fa a la fluïdesa com a la correcció. A l'hora d'avaluar el
progrés en l’aprenentatge d'una segona llengua s’han de tenir en compte diverses
competències de comprensió i producció, descrites al Marc europeu comú de
referència per a les llengües. Pel que fa a la capacitat de parlar en una segona llengua,
es distingeix entre expressió oral, com per exemple una presentació o un missatge de
veu, i interacció oral que implica la presència d’un o més interlocutors que conversen
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en temps real. Parlar ja és un repte, interactuar ho és encara més. Per una banda, per
a practicar la interacció oral és necessari disposar d'una altra persona amb la qual
comunicar-se en aquest idioma. A més a més, aquesta competència requereix d’una
espontaneïtat que no dona temps a pensar i a recórrer a aquells coneixements de la
llengua que estàs aprenent que encara no estan del tot automatitzats. Per a
automatitzar aquests coneixements són necessàries moltes hores de pràctica.

quan l’estudiant és capaç de concloure una conversa en la llengua
que està aprenent amb èxit, sorgeixen emocions positives que
potencien la seva confiança i són altament motivadores.
Existeixen molts casos d'estudiants que porten anys i anys estudiant una llengua, han
adquirit competències de lectura, escriptura, fins i tot de comprensió auditiva, però
encara no són capaços de mantenir una conversa en un context comunicatiu real,
¿quina explicació li podem donar? Alguns enfocaments pedagògics en el passat han
posat èmfasi en l’ensenyament de gramàtica i traducció deixant en un segon pla (o
totalment de banda) la interacció oral. Fins i tot en contextos d'enfocaments
comunicatius, per tasques o per projectes que fomenten el desenvolupament de la
interacció oral, el nombre d'hores disponibles dins d'un programa docent no són
suficients per a poder assolir un nivell alt d'interacció oral.

Un altre factor important a l'hora d'interactuar amb una altra persona en una segona
llengua és la dimensió afectiva. En una conversa s'activen una sèrie de factors
relacionats amb les emocions que poden fer que l’experiència sigui positiva o
negativa. Emocions com ara inseguretat, timidesa o ansietat poden afectar la
capacitat comunicativa condicionant la voluntat de l'aprenent a tenir més converses.
Existeix el concepte de l'Ansietat davant l’aprenentatge de llengües estrangeres
(Foreign Language Anxiety en anglès) per a descriure el pànic escènic que alguns
estudiants senten quan han de parlar en la llengua que estan aprenent. Per altra
banda, quan l’estudiant és capaç de concloure una conversa en la llengua que està
aprenent amb èxit, sorgeixen emocions positives que potencien la seva confiança i
són altament motivadores. Això empodera l’estudiant en la seva interacció oral i
s'estén a la resta de les competències de l’aprenentatge de la llengua.

2

TENIM LA PARAULA

L'ensenyament de llengües en línia avui en dia pot complir amb
tots els criteris de qualitat i avaluació de les habilitats orals gràcies
a les TIC.

Interacció oral a les aules virtuals

No fa gaire es considerava que aprendre una llengua en un format en línia comportava
el desavantatge del fet que no s'arriba a treballar les competències orals d'una
manera òptima. L'expressió oral podia ser feixuga (com i en quin dispositiu fer els
enregistraments?) i la interacció oral era sovint impossible. Però després de
l'experiència dels confinaments deguts a la pandèmia de la COVID-19 ens trobem en
un nou paradigma en el qual tothom, fins i tot els més detractors de l'ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), han provat aquestes eines
descobrint que poden ser un complement útil.

L'ensenyament de llengües en línia avui en dia pot complir amb tots els criteris de
qualitat i avaluació de les habilitats orals gràcies a les TIC. Existeixen eines que
permeten als aprenents connectar-se amb el professorat i/o entre ells per
videoconferència, enregistrar-les i fer anotacions sobre aquests enregistraments per
a proporcionar retroalimentació (feedback) posteriorment. Amb les tecnologies que
tenim al nostre abast avui en dia ja és possible fer tasques fora de l’aula, fer deures,
que impliquin la interacció oral, connectant-se amb companys de classe des de casa.
En un context semipresencial la qüestió és saber quines activitats obtenen millors
resultats i s’adapten millor a un format presencial o en línia.

En un context semipresencial la qüestió és saber quines activitats
obtenen millors resultats i s’adapten millor a un format presencial
o en línia.
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Per exemple, la tecnologia existent avui en dia permet fer sessions de
videoconferència amb tot el grup de l’aula, on el professorat gestiona el
desenvolupament de la sessió i modera els torns per parlar. S’ha de tenir en compte
que en aquestes converses el temps que disposa cada participant per parlar és petit i
hi ha un risc que part de l’alumnat adopti un paper passiu. La majoria de les
plataformes utilitzades per a aquest tipus de sessions (per exemple, Zoom,
BigBlueButton o Microsoft Teams) permeten assignar els participants a sales per grups
petits, on el nivell d’interacció per persona és major. Això no obstant, amb aquests
tipus de sessions és important tenir en compte que la sincronia en línia exigeix més
atenció per part dels participants que una sessió presencial i pot comportar una major
fatiga. Arran d’aquesta fatiga i el sobreús d’aquest tipus de sessions en els períodes
de confinament durant la pandèmia de la COVID-19, els conceptes de fatiga digital o
el terme més col·loquial fatiga de Zoom, que pren el nom d’una de les plataformes
més comunament emprades durant la pandèmia, s’han fet més presents.

El fet de poder disposar de gravacions quan la interacció oral es du
a terme en línia és un valor afegit destacat.

Una possible solució és deixar que els aprenents facin trobades en grups petits quan
ells vulguin o la seva disponibilitat horària ho permeti, i enregistrin la sessió per a tenir
una evidència d’aquesta trobada. El fet de poder disposar de gravacions quan la
interacció oral es du a terme en línia és un valor afegit destacat. Per una banda, fa
possible donar una retroalimentació més detallada en un moment posterior, i que
tindrà un impacte major en activar-se el record del context en el qual es va fer l’error
visualitzant la gravació. També es poden explotar aquestes gravacions per a fer
posttasques que porten a l’aprenent a reflexionar sobre la seva actuació i adonar-se
dels errors o mancances. En aquest tipus de tasques, és important la planificació i
disseny: donar instruccions precises, proporcionar els materials que guien la conversa
en absència del professor/a, i decidir de quina manera i en quin moment es
distribuiran.

A l’hora de dissenyar les tasques cal tenir en compte:




Donar espai per a saludar-se abans de començar la tasca
Donar l'oportunitat de provar la tecnologia que s’emprarà amb una tasca
senzilla i curta, abans de fer una tasca avaluada o amb feedback.
No subestimar el possible pànic escènic davant d’una webcam.
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Començar per tasques senzilles, amb una solució que proporcionin una
sensació de satisfacció a l'haver pogut resoldre la tasca (per exemple trobar 3
diferències en imatges).
Donar espai als aprenents a poder parlar del que ells vulguin o estiguin
interessats.
Habituar als estudiants a revisar els enregistraments, donar pautes per a saber
en què fixar-se
Donar un feedback que els obliga a tornar a l’enregistrament per a recordar
en quin moment i en quin context es va fer l’error.

Interacció oral en els intercanvis virtuals

Una manera de proporcionar oportunitats de practicar la llengua que s'està aprenent
més enllà de l’aula són els intercanvis virtuals. Amb totes les eines de comunicació en
línia de les quals disposem avui dia és possible contactar i interactuar amb parlants
nadius de la llengua que s'està aprenent, encara que es trobin en un lloc geogràfic
llunyà. Els intercanvis virtuals es coneixen també com aprenentatge en tàndem, en
què dos participants que aprenen la primera llengua de l'altre s'ajuden mútuament.
En aquest context és important que els dos participants es beneficiïn de forma
equivalent, si no un d'ells es pot cansar i abandonar l'intercanvi. Per a garantir que
això no passi cal dedicar la mateixa quantitat de temps als dos idiomes, designant un
període de temps per conversar en cada una de les llengües. D'aquesta manera els
participants poden escoltar i parlar en la llengua que estan aprenent, i disposen d'un
expert de la llengua per a aclarir dubtes i donar feedback. En aquest procés els dos
participants tenen un rol dual d'aprenent i expert, alhora que poden compartir
estratègies d'aprenentatge.

Per a garantir la sostenibilitat dels intercanvis virtuals en el
temps són necessaris una bona coordinació amb el professorat
del grup amb el qual es fa l'intercanvi, i un disseny de tasques
adaptat a les necessitats específiques dels dos grups que hi
participen.
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El paper del professorat als intercanvis virtuals és primordial a la fase de planificació.
Per a garantir la sostenibilitat dels intercanvis virtuals en el temps són necessaris una
bona coordinació amb el professorat del grup amb el qual es fa l'intercanvi, i un
disseny de tasques adaptat a les necessitats específiques dels dos grups que hi
participen. Les tasques guien la conversa i proporcionen un objectiu real i comú,
empenyen l’alumnat a expressar llenguatge més complex i a demanar ajuda a la seva
parella quan es troben que necessiten una paraula o estructura que no coneixen.
També donen un motiu per parlar fent que l’èxit de l’intercanvi no depengui només
de la bona química entre dues persones que no es coneixen amb anterioritat.

Els intercanvis virtuals obren la porta a conèixer millor la cultura (o una d'elles!) que
envolta la llengua que aprenem, contactant amb una o diverses persones que
pertanyen a aquesta comunitat cultural. Per a comunicar-se amb un nadiu de la
llengua que estàs aprenent no és suficient conèixer el vocabulari o la gramàtica,
també és necessari entendre els valors culturals que impregnen la interacció social. És
imprescindible prendre consciència de les diferències i similituds entre cultures i les
seves convencions d'interacció. El contacte amb nadius pot ser molt motivador per a
continuar estudiant la llengua, pot despertar interès, curiositat i ajudar a obrir nous
horitzons per a l'aprenent.

Per a comunicar-se amb un nadiu de la llengua que estàs
aprenent no és suficient amb conèixer el vocabulari o la
gramàtica, també és necessari entendre els valors culturals que
impregnen la interacció social.

També és possible fer contacte amb altres aprenents de la mateixa llengua que són
en un altre país. Per exemple, aprenents d’anglès a Catalunya i a Noruega. En aquest
cas diríem que l’anglès funciona com a lingua franca proporcionant un canal de
comunicació real i significativa. Tot i que la motivació a parlar amb no nadius pot ser
més baixa, el fet que tota la interacció tindrà lloc en la llengua que s’està aprenent ho
pot compensar.
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Existeixen molts formats per a poder fomentar la pràctica de la interacció en línia fora
dels horaris establerts en un programa docent. Aquesta pràctica no només
proporciona una millor preparació per a les proves d’avaluació que l’alumnat ha de
superar, sinó que també els prepara per futurs contactes en línia amb altres persones
dotant-los de competències lingüístiques, interculturals i digitals que tot segur
necessitaran en un món cada cop més globalitzat.
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