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1. Emplena l’espai en blanc amb el nom del concepte a què es refereix 

cada definició 

 

Conceptes: 

Llengües en contacte, normalització lingüística, diglòssia, conflicte 

lingüístic, bilingüisme, llengua minoritària, minorització lingüística, 

monolingüisme, substitució lingüística. 

 

1. _____________________ 

Situació sociolingüística en què un idioma o parlar alt (A) és usat per a funcions 

formals (educació, literatura, religió, etc) i en la majoria dels usos escrits, 

enfront d'un idioma o parlar baix (B), d'us informal (comunicació íntima, familiar 

o espontània, etc) i generalment oral. Exemples de 

_____________________són algunes aristocràcies europees abans de la 

Primera Guerra Mundial (llengua A: el francès; llengua B: la del país 

corresponent), la comunitat suïssa alemanya (llengua A: alemany comú; 

llengua B: suís alemany) i la societat catalana en el seu conjunt, bé que amb 

diferències regionals històriques (situació més atenuada a Catalunya que al 

País Valencià o al Rosselló). 

 

2.  _____________________ 

Procés sociocultural per mitjà del qual una llengua o varietat lingüística 

dominant s'imposa, totalment (lingüicidi) o parcialment (bilingüisme, disglòssia), 

sobre una altra. El procés de signe contrari, que tendeix a restablir l'ús de la 

llengua o varietat dominada, és el de normalització lingüística. Als Països 

Catalans s'han produït, des dels sXVI-XVII processos de 

_____________________a favor del castellà i del francès, parcialment 

contrarestats, i de manera molt desigual, pel procés de normalització 

lingüística contemporani. 

 

3. _____________________ 

Procés sociocultural a través del qual una llengua no cultivada s'adapta a una 

regulació ortogràfica, lexical i gramatical (normativització) i accedeix a àmbits 

d'ús lingüístic fins aleshores reservats a una altra llengua (extensió social o 

_____________________). 
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4.  _____________________ 

Hi ha llengües al món considerades majoritàries, perquè tenen un gran nombre 

de parlants com el rus, el xinès o l’anglès. D’altres s’anomenen minoritàries, 

perquè tenen menys parlants com el suec, el danès o el català. 

 

5. _____________________ 

És un altre concepte relacionat amb el conflicte lingüístic. S’entén per 

___________________ la situació en què una llengua, malgrat que pugui ésser 

parlada per la major part de la població autòctona d'un territori determinat 

ocupa només una part minoritària dels usos i àmbits socials. La 

______________________ es produeix en situacions de superposició, en què 

l'ús d'una llengua dominant compta amb el suport del poder polític, i l'ús de 

l'altra llengua -la territorial- esdevé subordinat i es veu entrebancat per aquest 

mateix poder. 

 

6. _____________________ 

Ús/coneixement d’una sola llengua. El _____________________pot ésser 

individual o social. El _____________________individual té lloc quan una 

persona usa una sola llengua de manera habitual. El 

_____________________social es produeix quan en el context d’una 

determinada societat s’usa només una llengua com a moneda de canvi 

lingüístic habitual. Els parlants de llengües normalitzades solen ser 

monolingües (pel que fa l’ús, no pel que fa a coneixements) és a dir, poden 

viure en la seva llengua dins el seu territori lingüístic.  

 

7. _____________________ 

Situació en què dues o més llengües conviuen en un mateix espai i són usades 

pels parlants de forma alternativa en situacions específiques. Pot respondre a 

causes polítiques, històriques, geogràfiques, etc. Els efectes que pot tenir són 

el bilingüisme, l'alternança lingüística, els manlleus, la barreja lingüística, la 

reducció estilística o la mort lingüística. Del contacte entre llengües diferents 

se’n deriva l’existència d’influències entre les unes i les altres, de manera que 

sempre hi ha un mínim de transvasament entre les llengües pròximes (pel 

motiu que sigui).  
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8. _______________________ 

Ús alternatiu de dues llengües en un individu i, per extensió, en un grup social. 

Alguns autors contemporanis prefereixen el terme de multilingüisme, que 

abraçaria un nombre indeterminat de llengües en contacte. Actualment és una 

tendència prevalent de circumscriure'l als individus (entre d'altres raons perquè 

els grups socials dits bilingües no ho solen ésser homogèniament). En 

contrapartida, ha estat elaborat el concepte de diglòssia, que cobreix certes 

situacions de _____________________col·lectiu. 

 

9.  _____________________ 

El terme _____________________ha substituït el terme bilingüisme quan 

aquest presenta una dimensió social. El _____________________té lloc quan 

hi ha superposició lingüística, per exemple entre una llengua imposada pel 

poder polític i una altra de pròpia d’una determinada comunitat que sofreix la 

superposició. L’existència de _____________________implica que existeix un 

procés de canvi, en un sentit o en un altre. Normalment qualsevol 

_____________________ acaba desembocant en una situació de 

monolingüisme per substitució o normalització lingüística. 

 


