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Quatre criteris a considerar. 
 

1. Aprendre llengua vol dir aprendre a fer coses amb ella. 
 
Aquest és un criteri general que es pot aplicar a qualsevol aprenent de qualsevol edat i 
en qualsevol context. 
 
En aquesta afirmació es troba ja una font de diversitat (que tractaré 
desprès)relacionada amb les pròpies concepcions de l’aprenent sobre “què significa” 
fer coses amb la llengua i sobre quines estratègies d’ensenyament i aprenentatge són 
adequades per aconseguir el s seus objectius (objectius que estan mediats per les 
seves concepcions). 
 
No obstant, fer coses amb la llengua vol dir que, independentment de les 
consideracions anteriors, els i les aprenents han de fer coses mitjançant la llengua –
objecte d’aprenentatge‐ amb persones que ja la utilitzen. No cal dir que la millor 
manera de fer coses amb la llengua és, de manera general, fer‐les amb les persones 
que la tenen com a pròpia. 
 
Aquesta segona afirmació té implicacions importants per a l’ensenyament de llengües 
en relació a dos aspectes: actituds lingüístiques i sentit (el significat atribuït 
subjectivament). 
 
a) Pel que fa a les actituds, aprendre una nova llengua implica actituds positives 

(desig de fer) per fer coses amb la nova llengua i amb les persones que ja la 
utilitzen. Vàries implicacions pel que fa a les persones estrangeres: reconeixement 
per part de les persones de la societat de recepció o, en altres paraules, desig de 
les persones nacionals de fer coses amb les persones nouvingudes (per exemple, 
parelles lingüístiques, plans d’entorn, incorporació a l’associacionisme, etc.) i, a la 
vegada, fer coses des del reconeixement del que saben i aporten (mai des del 
dèficit o la carència –la manca de....‐). Cal transmetre que ja saben i són 
competents i que, per tant, incorporar una nova llengua vol dir sumar a allò que ja 
tenen. 
 

b) Pel que fa al sentit, cal desenvolupar activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
responguin a les pròpies concepcions de l’aprenent i, a la vegada, que percebi que 
les activitats són rellevants per promoure coneixement de la nova llengua. Si no és 
així, difícilment farà les “coses” que intencionalment es dissenyen per aprendre la 
nova llengua. Aquest aspecte té importants implicacions metodològiques. 

 
2. Els objectius de l’educació lingüística és el desenvolupament de la competència 

plurilingüe i pluricultural.  
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Entenc per competència plurilingüe i pluricultural la definició proposada, al 1997, per 
Daniel Coste, Danièle Moore i Geneviève Zárate i que va ser els fonaments del marc 
europeu de referència. 
 
“On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à 
communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un acteur qui 
maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés divers, l’expérience 
de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier 
et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou 
juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une 
compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des 
compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire 
disponible pour l’acteur social concerné” (Coste, Moore i Zárate, 1997 :9). 
 
Aquesta definició es recolza en diferents pressupostos.  
 
a) Les persones plurilingües capaces  de utilitzar dues o més llengües per a diferents 

objectius, en àmbits diferents, amb interlocutors diversos i per a satisfer 
necessitats i usos lingüístics a la vida quotidiana, rarament desenvolupaven 
competències iguals o totals en les seves llengües. Però, independentment 
d’aquest fet, aquestes persones utilitzaven tot el seu repertori lingüístic, 
independentment del major o menor domini de les seves llengües, per a garantir 
l’eficàcia comunicativa. Aquesta concepció és tributària de les propostes de la 
sociolingüística segons les quals les persones utilitzem diferents repertoris d’una 
mateixa llengua d’acord al context social i els propòsits comunicatius. 
 

b) Les competències lingüístiques són interdependents. De fet, hi hauria una 
competència subjacent comuna a l’ús de les diferents llengües de les persones 
bi/plurilingües. 
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c) La figura de doble iceberg (Cummins, 1986) de les persones bilingües exemplifica 

el model. 
 

competència 
subjacent 
comuna

Característiques 
superficials de la L1

Característiques 
superficials de la L2

 
 
Un dels resultats d’aquesta competència és el “parlar bilingüe” que implica, entre altres coses, 
l’alternança lingüística en una mateixa conversa. És una forma estratègica de negociar el sentit 
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d’allò que es diu en un determinat funcionament social, el qual regula la forma en que 
apareixen les distintes llengües i els valors estratègics vinculats. El “parlar bilingüe” també es 
manifesta en la utilització de préstecs lingüístics per omplir buits i llacunes desconegudes al 
llarg d’una conversa. 
 
En definitiva, quan una persona aprèn una nova llengua es recolza en els seus coneixements 
lingüístics i, a la vegada els enriqueix. El resultat no és únicament el major o menor domini de 
la nova llengua, sinó quelcom de més important: una competència subjacent comuna 
augmentada i enriquida que, evidentment, guia de manera més eficaç els seus usos lingüístics. 
 

3. La importància de la llengua inicial per a l’aprenentatge de noves llengües. 
 
No cal dir que, de manera general (vull dir que hi ha excepcions), la llengua que les 
persones dominen millor és la seva llengua inicial i, per tant, és la llengua des de la 
qual han anat construint la “competència subjacent comuna” i, en moltes ocasions, la 
seva identitat lingüística. 
 
Per això, el reconeixement de la llengua pròpia en el procés d’aprenentatge d’una 
nova llengua pot garantir no únicament actituds positives i sentit a les activitats, sinó 
també recursos psicolingüístics per progressar en la segona llengua. 

 
4. La importància de l’entorn sociolingüístic en l’aprenentatge d’una llengua minoritària. 

 
Les llengües minoritàries han estat voluntàriament minoritzades mitjançant diversos 
procediments. El resultat és que actualment els seus parlants comparteixen el mateix 
territori amb parlants d’una llengua majoritària. I, per tant, en moltes ocasions les 
persones nouvingudes s’incorporen a la nova societat des de la llengua majoritària 
que, en definitiva, és amb la qual fan coses al seu entorn social. En altres paraules, en 
poques ocasions l’entorn social recolza l’aprenentatge de les llengües minoritàries. 
 
Així, en el cas de Catalunya, no és el mateix aprendre català a les Terres de l’Ebre o al 
barri del Fondo de Santa Coloma de Gramanet. 
 
Els treballs que tenim sobre el coneixement de català de l’alumnat d’origen estranger 
a sisè de primària mostra que la major o menor presència del català a l’entorn social 
de la infància condiciona de manera importants els seus resultats lingüístics. 

 
Una nova concepció sobre l’aprenentatge de les llengües. 
 
La concepció clàssica sobre l’aprenentatge de les llengües defensa que les llengües 
s’adquireixen seqüencialment (primer una, desprès altra i així sucessivament) de manera 
independent i, a més a més, que els objectius de l’educació lingüística consisteixen en el ple 
domini de les llengües que sucessivament es van aprenent. Un bon exemple són les 
declaracions de molts responsables polítics i educatius al voltant de l’aprenentatge de l’anglès. 
A vegades es té la impressió que allò que es desitja del nostre sistema educatiu és que 
l’alumnat tingui un bon domini de l’anglès a la finalització dels seus estudis obligatoris (tasca 
absolutament impossible si no s’utilitza un sistema d’immersió; és a dir, reduir el castellà i el 
català únicament a assignatures). 
 
I, evidentment, en general no totes les llengües eren objecte d’aprenentatge.  
 
Aquesta concepció ha rebut el nom de monolingüe i a ella s’oposa una concepció plurilingüe. 
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1. Revalorització de totes les llengües. 

 
Les llengües (totes) es consideren un patrimoni de la humanitat i, per tant, ens hem 
d’esforçar pel seu manteniment (ecologia de les llengües). Això significa que totes les 
llengües s’han d’ensenyar i aprendre.   
 

2. Les llengües no s’aprenen seqüencialment. 
 
La noció de competència plurilingüe, l’estudi de les relacions d’interdependència 
lingüística i la modificació del panorama lingüístic de les societats actuals 
(especialment les occidentals, perquè a la major part de la resta del món sempre ha 
estat així) convertides en multilingües ha permès la realització de nombrosos treballs 
que manifesten que l’adquisició de noves llengües mai es fa d’ex novo, sinó a partir de 
les competències lingüístiques ja desenvolupades. 

 
Diferents fonts de diversitat 
 
Amb aquest panorama podem considerar dues fonts diferents de diversitat en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge del català com a nova llengua. 
 

1. Una font individual. 
 
Té a veure amb les competències lingüístiques prèviament desenvolupades, amb les 
característiques de la llengua pròpia –les llengües formalment properes a la nova 
llengua permeten transferir elements formals, la qual cosa és impossible amb les 
llengües molt distants formalment (model de doble iceberg)‐, amb les concepcions 
prèvies sobre què significa ensenyar i aprendre i quines estratègies s’han d’utilitzar per 
aprendre –escolarització prèvia‐, amb els interessos i les actituds lingüístiques.......... 

 
2. Una font social i cultural. 

 
Es relaciona tant amb la situació sociolingüística i amb la percepció de les persones 
sobre la funcionalitat de les llengües com sobre els discursos lingüístics que es fan 
institucionalment. 

 
Ambdues estan entrellaçades. Així, probablement viure a les Terres de l’Ebre permet la 
construcció d’actituds positives vers el català, mentre que això és més discutible en territoris 
en els que únicament s’utilitza el castellà. 
 
La utilització del català com a llengua principal del sistema educatiu configura actituds 
positives vers l’aprenentatge del català de part de moltes persones nouvingudes per ajudar a 
les tasques escolars de les seves criatures. Igualment, en relació amb el món del treball. 
 
Des d’aquesta perspectiva, l’atenció educativa de la diversitat és enormement complexa i ha 
de ser tractada a diferents nivells. 
 
La nostra realitat. 
 
La diversitat de les persones adultes que s’apropen a l’aprenentatge del català és immensa. 
Persones de llengües romàniques i persones amb llengües inicials molt distants del català, 
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persones plurilingües i persones fonamentalment monolingües, persones plurilingües sense 
escolarització prèvia i persones bilingües amb una formació educativa universitària, etc. 
 
A la vegada no és el mateix ensenyar català a les mateixes persones –em refereixo a persones 
que tenen les mateixes característiques individuals‐ en entorns amb una elevada presència del 
català o en entorns amb una presència molt limitada e, igualment, els entorns de vida de la 
mateixa persona no estan necessàriament en continuïtat lingüística. Així, una persona pot 
viure en un entorn molt castellanitzat, però treballar en un context on el català té una gran 
presència. Etc, etc.... 
 
A més a més, les ideologies lingüístiques de les persones també les configuren de manera 
diferent. 
 
El tractament de la diversitat. 
 
Atendre la diversitat únicament a l’aula (especialment quan és tan immensa) té problemes 
importants. D’una banda, és molt difícil controlar un grup molt i molt divers (l’exemple 
proposat) si no existeixen recolzaments institucionals a la pràctica educativa individual del 
professorat i, de l’altra, si el professorat no percep que la seva pràctica individual respon a una 
concepció organitzativa institucional sobre el tractament de la diversitat és molt difícil que 
s’impliqui activament. 
 
Per això, cal distingir entre el tractament de la diversitat a nivell institucional del tractament de 
la diversitat a l’aula mitjançant la pràctica educativa. Un bon exemple són les aules d’acollida 
del sistema educatiu de Catalunya. Aquestes “aules” són un recurs metodològic que s’inscriu 
en un centre escolar (el centre “acollidor”) que té un projecte institucional organitzatiu i 
educatiu del tractament de la diversitat en el qual s’insereix l’aula d’acollida. Això implica 
diferents modalitats de l’aula d’acollida d’acord amb els criteris organitzatius i educatius del 
centre escolar. 
 
Pel que fa al nivell institucional (i des de fora; és a dir, amb un coneixement limitat del 
consorci) se m’acudeixen les següents coses: 
 

1. Elaboració de material per avaluar el coneixement lingüístic previ de l’alumnat adult 
d’acord amb els nivells de referència. 
 

2. Elaboració de material per avaluar el coneixement de català (m’imagino que ja 
existeix). De fet, al departament d’educació existeixen proves A2. 
 

3. Sistematització i diversificació dels materials d’ensenyament i aprenentatge d’acord 
amb les característiques individuals lingüístiques, educatives i actitudinals de les 
persones aprenents. 
 

4. Diversificació de l’oferta educativa. Pensar en desenvolupar programes que atenguin 
necessitats lingüístiques de persones amb característiques específiques (per exemple, 
dones amb criatures petites). Apropar l’oferta a les persones (cursos a llocs propers a 
les persones). 
 

5. Participació en plans comunitaris per a desenvolupar tasques relacionades amb 
l’aprenentatge del català. 
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6. Coordinació amb altres entitats i desenvolupament de programes conjunts. Convertir‐
se en un referent de totes les organitzacions que desenvolupen programes 
d’ensenyament de català a persones adultes. 
 

Pel que fa al treball educatiu a l’aula: 
 
Deixo de costat les qüestions més específiques referides a la metodologia d’ensenyament de 
llengües ja que són ben conegudes. Únicament destaco alguns criteris per utilitzar aquesta 
metodologia. 
 

1. Vetllar pel manteniment d’actituds positives vers l’aprenentatge del català i vers a les 
activitats que es realitzen. Això té moltes implicacions: a) garantir l’autoestima i una 
autopercepció de que gràcies a les activitats didàctiques progressa l’aprenentatge –
tractar les errades des d’aquesta perspectiva, retroalimentacions positives, recolzar 
estratègies individuals d’aprenentatge com a exemple per a tot el grup, equilibrar les 
intervencions del professorat  amb totes les persones del grup, clima positiu de 
recolzament mutu, etc.‐: b) explicar (i escoltar) les raons de les activitats fent explícits 
els seus objectius (han de ser realistes) i les maneres d’aconseguir‐los –explicar el 
paper del treball individual (a vegades molt avorrit, però eficaç), fomentar l’ús d’un 
diari individual sobre que s’està aprenent i de quina manera, utilitzar aquests diaris per 
a modificar les propostes didàctiques, explicar com s’aprenen les llengües –es poden 
fer unitats didàctiques relacionades amb l’aprenentatge del català‐ i com poden 
optimitzar els seus aprenentatges fora de l’aula, mostrar camins diversos (estratègies) 
per aprendre el mateix i en conseqüència acceptar aquelles que trien els alumnes, etc.‐
; c) modificar (i individualitzar) les pràctiques educatives dissenyades intencionalment 
d’acord amb les característiques individuals de l’alumnat; d) tenir molt en compte en 
el disseny de les activitats (i del material que s’utilitza) els interessos dels aprenents –
les raons per acudir a cursos de català, quin català i amb quina finalitat, etc. 
 

2. Utilitzar els seus coneixements lingüístics amb un èmfasi especial en la seva llengua: a) 
mostrar interés per les llengües presents i incorporar‐lo a les activitats didàctiques per 
aprendre català ‐per exemple, es poden dissenyar unitats didàctiques a partir de les 
llengües presents i fer protagonistes als seus parlants, els quals a més a més 
d’aprendre català ensenyen a tot el grup (també al professorat) la seva llengua; b) 
entendre el sentit de les errades –especialment quan són el resultat del “parlar 
bilingüe”‐ i donar eines a l’alumnat perquè pugui corregir‐les en situacions en les quals 
pot utilitzar el coneixement lingüístic conscient (llengua escrita); c) crear situacions 
socials on puguin mostrar els seus coneixements lingüístics (en la seva llengua i en 
català) (un exemple el Consorci de Sabadell mitjançant els contes bilingües i la ràdio); 
d) utilitzar tècniques de “dual‐language” per promoure el coneixement de català 
(l’experiència d’Edmonton (Canadà) per ensenyar anglès a persones adultes). 
 

3. Diversificació de les ajudes individuals en una doble direcció: més ajudes 
individualitzades del professorat i foment de les ajudes lingüístiques entre l’alumnat 
(treball cooperatiu). Això implica organitzar l’aula espacialment per fer‐ho possible. 
També implica l’ús de diferents  recursos (tecnologies de la informació, materials 
didàctics, diccionaris, etc.) de manera que el propi alumnat busqui els recursos 
lingüístics per fer coses en les quals està interessat. L’activitat pot ser individual, en 
petits grups, o col·lectiva. 
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