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‘Diversitat i ensenyament de la llengua’ 
Ignasi Vila 
Universitat de Girona  
 

La intervenció va girar a l’entorn de dues preguntes: d’una banda, què vol dir aprendre una 

llengua?, i de l’altra, com s’ha de gestionar la diversitat a l’aula? 

L’aprenentatge de la llengua 

Vila afronta la primera pregunta des d’un vessant pragmàtic: la millor manera d’aprendre una 

llengua és fent‐la servir. Dit en altres termes, no és tan important les hores d’exposició a un 

idioma, com, sobretot, les activitats que l’aprenent faci amb aquesta llengua. Aquest vessant 

instrumental no exclou l’ensenyament dels aspectes més gramaticals, però caldria abordar‐lo 

de manera que la persona reconegui que l’adquisició d’aquests aspectes li permeten fer millor 

les activitats que ja porta a terme. A més del vessant instrumental, l’adquisició lingüística ve 

condicionada per dos altres factors clau: en primer lloc, les actituds lingüístiques de cada 

persona envers el bi/plurilingüisme, la política lingüística, etc.; i en segon terme, les 

motivacions individuals per aprendre la llengua. 

A l’hora, doncs, de posar‐nos en el rol de docents, cal tenir presents diversos aspectes, alguns 

dels quals són font important de diversitat. D’una banda, hauríem de saber quins són els 

interessos individuals a l’hora d’aprendre una llengua (motivacions laborals?, motivacions 

ideològiques?). Un segon factor que caldria considerar són les actituds, que es revelen com a 

determinants. Per aquest motiu, les activitats que es duen a terme a l’aula cal que reforcin i 

mantinguin l’actitud positiva dels alumnes, atès que el sentit que les persones atribueixen a les 

activitats també són font de diversitat. El tercer aspecte es relaciona amb el context social. Cal 

concebre de manera diferent l’ensenyament d’una llengua tenint en compte la composició 

demolingüística de la població. I finalment, no es poden obviar els coneixements i 

competències lingüístiques prèvies de l’alumnat. 

Durant molts anys s’ha considerat que aprendre una llengua equivalia a tenir una competència 

semblant a la que pugui tenir una persona de llengua primera (L1). Actualment s’aposta per 

aprofitar el repertori lingüístic de cada individu. Assolir una competència en L2 semblant a la 

que tingui un monolingüe és molt difícil. Per això cal posar l’èmfasi en la competència 

subjacent comuna que tenen les llengües que domina l’estudiant, i aprofitar el seu repertori 

per aconseguir una bona competència en la llengua que està aprenent. Aquest nou 

enfocament capgira la visió tradicional que s’ha seguit a Catalunya pel que fa a l’adquisició 
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lingüística: les llengües no s’aprenen seqüencialment sinó per addició. Per tant, no cal 

consolidar els coneixements de la L1 abans d’adquirir noves llengües. 

La figura de doble iceberg (Cummins, 1986) de les persones bilingües 
 

 

Un dels resultats de la competència subjacent comuna són les alternances de codi, que 

impliquen la utilització de préstecs lingüístics per omplir buits i llacunes al llarg d’una conversa. 

Des d’un punt de vista sociolingüístic, les alternances no s’observen com un demèrit o una 

manca de competència del parlant, sinó com un recurs que la persona bi/plurilingüe utilitza 

per comunicar‐se amb altri. Així doncs, tal com afirma Vila, quan una persona aprèn una nova 

llengua, ho fa a partir dels 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. 

La gestió de la diversitat a l’aula 

En paraules de Vila, una aula amb moltes persones d’orígens diferents «és una autèntica 

bogeria». Per tant, abans de fixar objectius pedagògics, cal treballar per reduir la diversitat a 

l’aula. Aquesta reducció ha de tenir el filtre institucional, això és, cal prendre decisions del 

tipus: quin perfil ha de tenir el docent de l’aula?, cal que hi hagi aula d’acollida?, aquesta aula 

ha de ser un espai físic? I així un llarg etcètera. No fer aquest pas porta al fracàs emocional, 
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psicològic i, finalment, acadèmic. El tractament de la diversitat, doncs, ha d’anar acompanyat 

d’una reflexió dels recursos humans i materials de la institució. 

Aquesta reflexió general, en el cas del CPNL, es podria concretar en els punts següents: 

• Desenvolupar instruments de diagnosi de la competència plurilingüe de l’alumnat. 

• Sistematitzar i diversificar els materials d’ensenyament i aprenentatge d’acord amb les 

característiques individuals lingüístiques, educatives i actitudinals de les persones 

aprenents. 

• Recollir les experiències de com abordar la diversitat, no per repetir‐les sinó per extreure 

el substrat que hi ha rere de cadascuna. 

• Pensar en una oferta diversificada, suficient com per evitar, tant com sigui possible, la 

segregació per comunitats ètniques. 

• Participació en plans comunitaris per desenvolupar tasques relacionades amb 

l’aprenentatge del català. 

Pel que fa al treball educatiu a l’aula, s’hauria de tenir en compte: 

• Vetllar pel manteniment d’actituds positives vers l’aprenentatge del català i les activitats 

que es realitzen. Això té moltes implicacions:  

a) Garantir l’autoestima i l’autopercepció que, gràcies a les activitats didàctiques, 

l’aprenentatge progressa. Cal tractar les errades des d’aquesta perspectiva, amb 

retroalimentacions positives, promovent estratègies individuals d’aprenentatge com a 

exemple per a tot el grup, equilibrant les intervencions del professorat i l’alumnat. 

b) Explicar (i escoltar) les raons de les activitats fent‐ne explícits els objectius (han de ser 

realistes) i les maneres d’aconseguir‐los. Per això, cal explicar el paper del treball 

individual (a vegades molt avorrit, però eficaç), fomentar l’ús d’un diari individual 

sobre què s’està aprenent i de quina manera, utilitzar aquests diaris per modificar les 

propostes didàctiques, i explicar com s’aprenen les llengües –es poden fer unitats 

didàctiques relacionades amb l’aprenentatge del català– i com se’n pot optimitzar 

l’aprenentatge fora de l’aula. 

c) Modificar (i individualitzar) les pràctiques educatives dissenyades intencionalment 

d’acord amb les característiques individuals de l’alumnat. 

d) Tenir molt en compte els interessos dels aprenents en el disseny de les activitats (i del 

material que s’utilitza).  



 

4 

 

• Utilitzar els coneixements lingüístics dels alumnes amb un èmfasi especial en la seva 

llengua:  

a) Mostrar interès per les llengües presents i incorporar‐les a les activitats didàctiques 

per aprendre català (per exemple, es poden dissenyar unitats didàctiques a partir de 

les llengües presents i fer‐ne protagonistes els seus parlants, els quals a més a més 

d’aprendre català ensenyen a tot el grup la seva llengua). 

b) Entendre el sentit de les errades –especialment quan són resultat d’alternances de 

codi– 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, tant en la 

seva L1 com en català (per exemple en el CNL de Sabadell, mitjançant contes bilingües 

i la ràdio).  

d) Utilitzar tècniques de dual‐language per promoure el coneixement de català (com ara 

l’experiència d’Edmonton (Canadà) per ensenyar anglès a persones adultes). 

• Diversificar les ajudes individuals en una doble direcció: d’una banda, més ajudes 

individualitzades del professorat i, de l’altra, 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 l’alumnat busqui els recursos lingüístics per fer 

coses en les quals està interessat. L’activitat pot ser individual, en petits grups o col·lectiva. 

 

Reflexió per grups 

La ponència del Dr. Vila va donar pas a la reflexió sobre com es pot treballar la diversitat des 

del CPNL. Els eixos de debat van ser «metodologia», «eines, recursos o materials», «formació 

dels tècnics» i «avaluació i impacte». 

Metodologia 

En l’àmbit metodològic es va constatar que la diversitat a l’aula no és una novetat per al 

professorat del CPNL. Sempre hi ha hagut alumnes amb edats, orígens i nivells d’estudi 

diversos que, això no obstant, compartien amb els mestres un marc cultural més o menys 

similar. La gran diferència és que actualment aquest marc ja no existeix; ara hi ha una gran 

diversitat de llengües a l’aula que fa que entre (part de) l’alumnat i el professorat no hi hagi 

cap punt en comú, a part de l’estudi del català. Aquesta circumstància, més enllà de ser una 
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dificultat evident, és un repte en positiu perquè el CPNL sempre ha entès la diversitat com un 

valor que cal preservar. A l’aula, doncs, la diversitat s’ha d’aprofitar per treballar i fer 

aprenentatge cooperatiu: «ensenyar ajuda a aprendre». 

De manera semblant al que Ignasi Vila havia exposat, en tots els grups es va advocar perquè el 

CPNL fes un diagnòstic de la diversitat social i educativa a l’aula, cosa que hauria d’anar 

acompanyada dels recursos necessaris.  

Eines, recursos i materials 

Aquests recursos, per al grup que va treballar l’eix «eines, recursos o materials», es podrien 

concretar, en l’àmbit d’ensenyament, per exemple en una flexibilització de l’oferta formativa. 

No tothom necessita formació reglada pel que fa a la llengua. Per aquest motiu, seria 

interessant ampliar l’oferta a altres tipus d’activitats paral·leles de tipus més transversal. 

Pel que fa a la gestió de la diversitat a l’aula, el personal docent hauria de tenir alguna noció de 

la llengua i la cultura de l’alumnat de la classe, perquè això crea complicitats amb els 

aprenents i genera actituds positives. Per això caldria que el CPNL vetllés perquè els tècnics 

tinguessin els materials, els recursos i les eines per treballar en aquesta direcció. En el terreny 

de la dinamització, la formació també resulta imprescindible atès que la diversitat al carrer 

encara és més gran que a l’aula. 

Formació del personal tècnic 

El grup que va treballar l’eix «formació dels tècnics» va apuntar tres aspectes sobre els quals 

caldria concentrar‐se: 

• Formació sobre individualitats. No és el mateix treballar amb un grup del mateix col·lectiu 

idiomàtic que amb un grup heterogeni, tant pel que fa a ensenyament com a dinamització. 

• Formació sobre els ritmes i estratègies d’aprenentatge dels alumnes: no tothom aprèn 

igual. 

• Formació sobre l’entorn sociolingüístic dels alumnes i del contacte que tenen amb la 

llengua dins i fora de l’aula perquè la seva motivació per aprendre català no minvi. Així 

mateix, caldria saber què els empeny a aprendre català.  

Per assolir aquests objectius, es proposen les solucions següents: 

• Conèixer la cultura, els costums, els mecanismes d’aprenentatge i de producció de la  

llengua dels diferents col·lectius. 
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• Saber com es poden aprofitar les diferències –tant amb l’alumnat com amb els usuaris de 

dinamització– perquè es creï el clima per avançar. 

• Aprendre habilitats comunicatives per quan es visiten entitats o establiments regentats 

per immigrants saber quin mètode de comunicació és l’adequat. 

 

Avaluació 

Finalment, el grup que va treballar l’eix «avaluació i impacte» planteja que els mecanismes 

d’avaluació que es fan servir en els cursos bàsics s’haurien de revisar en alguns casos concrets. 

Per exemple, el cas de l’alumnat subsaharià en el B3 pot tenir la competència oral, però 

paradoxalment no assoleix el nivell amb la prova d’avaluació d’aquest nivell, principalment 

perquè pot tenir dificultats per interpretar o comprendre el mecanisme de funcionament de la 

prova, l’estructura dels exercicis, etc. El perfil de l’aprenentatge d’aquests casos requereix que 

el ritme sigui diferent al de la resta de l’alumnat.  

Es tractaria de tenir en compte que, en casos específics d’aquesta mena, la diversitat també 

requereix una mena de mecanismes d’avaluació que s’hi adaptessin, com és el cas de diversos 

CNL que ofereixen cursos inicials o preparatoris a col·lectius subsaharians o xinesos que els 

permet iniciar el B1 amb les mateixes condicions que la resta de companys del nivell. És 

evident que en casos com els que s’acaben d’esmentar s’haurien de tenir en compte els 

factors culturals de l’alumnat quan s’aplica l’avaluació.  

Pel que fa a la manera d’avaluar els resultats de les actuacions de foment de l’ús del català, es  

considera que si hi ha plans concrets, hi ha d’haver eines definides per avaluar els resultats i 

l’impacte de les actuacions. És a dir, tots els plans han de tenir definits prèviament uns criteris 

d’avaluació. Normalment ja és així, la majoria de plans tenen incorporats indicadors de tipus 

quantitatiu, però en el cas d’avaluació dels resultats sobretot en el marc de la diversitat, 

s’haurien de definir també altres indicadors de tipus qualitatiu, que tinguessin en compte 

aspectes que afavorissin l’avaluació de la qualitat del pla que es desplega i que mesuressin els 

criteris que s’han aplicat per intervenir en el sector que correspongui.  

Els plans que els dinamitzadors treballen tenen pocs o cap sistema d’avaluació qualitativa que 

els permeti obtenir dades sobre l’impacte de les actuacions que fan.  

Un altre aspecte és l’aplicació dels mecanismes d’avaluació. Caldria reforçar aquest aspecte i 

tenir més eines, models i recursos (qüestionaris, test, fórmules, etc.) per poder‐los aplicar 
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sistemàticament i que permetessin obtenir, d’una manera més àgil i immediata, els resultats 

quan s’acaba un pla.  

 

Barcelona, 12 de gener de 2011 

 


