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1. Introducció
L’arribada als centres educatius de Catalunya d’alumnat nouvingut en edats
d’escolarització obligatòria ha fet necessari plantejar l’ensenyament del català com
a segona llengua per a aprenents en edat escolar que s’incorporen a tots els nivells
educatius. Aquest curs de formació intenta proporcionar recursos per respondre a
aquesta situació des de l’àmbit de l’adquisició i l’aprenentatge de segones llengües i
l’assoliment de competència plurilingüe i intercultural1.
Entre les circumstàncies específiques d’aquesta nova situació hem de comptar amb
que, a diferència de l’ensenyament per a adults, aquí tenim un marc curricular que
va més enllà de l’aprenentatge de llengües, ja que es tracta també d’aprendre la
llengua que ha de vehicular els aprenentatges i de facilitar, tant com sigui possible,
que aquest alumnat assoleixi els objectius previstos per a les àrees lingüístiques i
les no lingüístiques dels ensenyaments obligatoris.
És evident que a Catalunya existeix una llarga trajectòria sobre la didàctica de
segones llengües. En aquest sentit, hem de tenir en compte, entre d’altres, els
programes d’immersió lingüística a primària, l’ensenyament de llengües
estrangeres i l’ensenyament de català a adults.
En aquets curs, prenem com a referència per l’aprenentatge del català de l’alumnat
que s’incorpora tardanament al sistema educatiu els currículums de primària i
secundària, la didàctica de segones llengües i les orientacions del Marc Europeu
Comú de referència (MECR). Per tant, es tracta d’un enfocament comunicatiu i
funcional de l’aprenentatge de llengües, que es concreta en la seqüenciació
didàctica de treball per tasques.

1
Altres aspectes que formen part de l’atenció i a l’alumnat nouvingut es tracten en els cursos
telemàtics "L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultura" i "Estratègies de suport a
l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària". Més informació a l'apartat de formació de
l'espai sobre l'alumnat nouvingut de la xtec.
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2. Diversitat lingüística i escola
2.1 El món a les nostres aules
Si tenim en compte que la proporció d’alumnat nouvingut en el nostre sistema
escolar és significativa i que aquests alumnes provenen d’un nombre important
d’estats diferents, no podem sinó inferir que ens trobem davant d’uns centres on el
plurilingüisme és una realitat i no només una declaració de principis. Un indicador
d'aquesta situació són les 106 llengües que es van detectar que parlaven els
alumnes que van assistir a les aules d’acollida durant el curs 2009-20102 i de les
quals podeu trobar una representació a la imatge següent:

Font: aplicació de recollida de dades de les aules d’acollida curs 2010-2011.

2.2 Una opció a favor del plurilingüisme
Històricament, sabem que l’escola ha jugat un paper determinant en el
coneixement i els usos de les llengües. No cal remetre’s a les realitats colonials,
encara vigents en molts llocs, per veure com s’ha utilitzat l’escolarització per
imposar unes determinades llengües o, com, en situacions contràries, l’escola ha
servit per normalitzar llengües que es troben en perill.
L'escola també té molt a dir sobre la diversitat lingüística i cultural. S’ha de
plantejar quin és el seu paper, a favor o en contra de la preservació d'aquesta
diversitat:
En l’àmbit de la llengua el món s’enfronta a un procés d’homogeneïtzació
lingüística sense precedents i l’escola s’ha de plantejar també quin ha de ser
el seu rol: sumar-se al corrent homogeneïtzador o resistir lluitant per la
preservació de la diversitat lingüística (...). [l’escola] té una funció no tant
en la transmissió de llengües determinades sinó en la transmissió del
coneixement del valor de la diversitat lingüística, en el foment de les
actituds lingüístiques positives i del respecte a totes les llengües.
Barrieras, M. et al.: Diversitat lingüística a l’aula3, p. 103

2
3

Font: Fidalgo, M. i Mayans, P.: Diversitat i escola (en premsa)
Barreiras, M. et al. (2009): Diversitat lingüística a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial, Fundació Bofill.
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Ens cal estar atents i tenir la sensibilitat que permeti que totes les llengües siguin
visibles, sigui quin sigui el seu teòric estatus. De vegada conceptes com llengua
estàndard/vulgar, llengua/dialecte, llengua majoritària/minoritària, oficial/no oficial,
poc o molt parlada, amb sistema d’escriptura/àgrafa... amaguen prejudicis
lingüístics, assumits pels mateixos parlants, que tornen algunes llengües invisibles.
Una de les conseqüències d’aquests prejudicis seria, per exemple, donar per
descomptat que la llengua dels nostres alumnes és la que s’associa a l’estat del
qual provenen (“un estat, una llengua”, de manera que es dedueix que a Espanya
es parla espanyol i al Senegal, senegalès), sense tenir en compte que, d’una banda,
són escassos els estats monolingües i, d’una altra, que hi ha parlants de llengües
discriminades o minoritzades que ells mateixos consideren que no són pròpies de
l’àmbit acadèmic.
Una altra conseqüència didàctica d’algunes d’aquestes actituds seria, per exemple,
no aprofitar totes les variants del castellà que, gràcies a la presència d’alumnes
americans, tenim a les nostres aules per plantejar activitats amb exemples vius
sobre la riquesa i la diversitat de les llengües, amb la idea equivocada que hi ha un
estàndard d’aquesta llengua al qual haurien de convergir tots els parlants.

2.3 La competència plurilingüe
Evidentment, aquest context de diversitat no afecta només l’alumnat nouvingut,
sinó que configura un nou entorn d’aprenentatge i unes noves finalitats per a
l’educació, que afecten tot l’alumnat. Si volem preparar els nostres alumnes per
viure en un entorn que, necessàriament, serà plural lingüísticament i culturalment,
els hem de fer competents per gestionar aquesta diversitat, sense deixar de banda,
però, la necessitat de garantir el coneixement de la llengua catalana com a llengua
comuna i de cohesió social per a tots els ciutadans de Catalunya. Una societat
plurilingüe accepta i valora identitats, matisos i veus múltiples i reconeix la igualtat
intrínseca i universal de totes les llengües.
El concepte de competència plurilingüe, que es recull en els currículums vigents
a Catalunya4, fa referència al fet que el coneixement de llengües no consisteix en la
suma de les competències que tenim en cadascuna d’elles sinó que s’ha assolit una
competència complexa que permet integrar i transferir competències que s’han
adquirit en diverses llengües. A partir d’aquest enfocament, aquesta competència,
pot servir per desenvolupar diverses estratègies d’aprenentatge:
La competència plurilingüe permet establir ponts entre les llengües:
desenvolupar l’habilitat de mediar entre persones que no s’entenen (...).
També permet aprendre altres llengües a partir del que ja sabem fer amb
una, però també a partir de la comparació i la deducció (...). La competència
plurilingüe ens possibilita també prendre consciència sobre el funcionament
arbitrari del llenguatge (...). Així, ens ajuda a aprendre.
La competència plurilingüe són els sabers, les habilitats i les estratègies que
podem desenvolupar en el moment d’integrar els coneixements previs amb
els nous coneixements sobre les llengües i les escriptures. No cal dir que
aquesta competència és fonamental en un món divers, i important també
perquè continuï essent-ho. Ajudar i guiar en el desenvolupament integral i
harmònic d’aquesta competència, és també una de les tasques docents.
Barrieras, M et al.: Diversitat lingüística a l’aula5 p. 79

4
5

Vegeu apartat "Marc curricular" d'aquest curs.
Barreiras, M. et al. (2009): Diversitat lingüística a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial, Fundació Bofill.
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2.4 Les pràctiques plurilingües a l’escola
2.4.1 Estratègies per al tractament de la diversitat lingüística a l’escola
La consideració de la diversitat lingüística ha d’ocupar un paper destacat en la
planificació educativa perquè és la mateixa didàctica de la llengua que ens diu que
no es pot produir un aprenentatge efectiu d’una llengua si deixem de banda les
pràctiques i els usos lingüístics reals dels aprenents. D’altra banda, el tractament de
la competència plurilingüe demana espais curriculars que integrin les llengües i les
competències lingüístiques que ja té l’alumne perquè, d’una altra manera, no és
possible un assoliment real d’aquesta competència.
Tenint en compte això, hi ha tota una sèries d’actuacions, algunes de les quals
haurien de formar part del Projecte Lingüístics, que es poden dur a terme en els
centres en relació a la competència plurilingüe i que haurien de tenir en compte els
aspectes següents:
-

Conèixer la diversitat lingüística dels nostres alumnes no vol dir només
conèixer el nom de les llengües que parlen, sinó també conèixer els seus
processos d’aprenentatge d’aquestes llengües i les competències que tenen
en cadascuna d’elles.

-

Donar visibilitat a la diversitat lingüística. Aquesta visibilització pot ser
d’ordre simbòlic si es tracta de llengües que no s’ensenyen a l’escola, però
també ha d’incorporar el coneixement de llengües que tenen els alumnes. Es
tracta d’aprofitar un mecanisme que, segons molts estudis, és habitual en
els aprenents de llengües, com és el fer servir el que ja se sap en una altra
llengua per als nous aprenentatges. Es poden fer, per exemple, propostes
didàctiques en les quals els alumnes puguin recórrer a les llengües que
coneixen i que el resultat final de la tasca s’hagi de presentar en català.

-

Incorporar activitats que despertin l’estima i la curiositat cap a la diversitat
lingüística o que parteixin d’un treball d’intercomprensió entre llengües
properes en espais destinats al treball plurilingüe.

-

Organitzar el currículum amb un enfocament que parteixi d’un tractament
integrat de les llengües que s’han d’ensenyar. Això implica el treball
coordinat del tot el professorat de llengües per arribar a acords sobre la
distribució dels continguts per evitar repeticions i sobre les metodologies.

-

Propiciar la participació del professorat de les matèries no lingüístiques en
projectes compartits que tinguin com a base l’ús de la llengua en activitats
significatives (projectes de recerca, activitats sobre l’entorn...).

Per saber-ne més
Espai sobre diversitat lingüística de la xtec
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2.4.2 Recursos i materials

Jocs LIC. Diversitat lingüística i
cultural. Generalitat de Catalunya.
Subdirecció General de Llengua i
Cohesió
social.
Servei
d'Ensenyament
del
Català:
Barcelona, 2007.
Quaderns de passatemps sobre
diversitat i actituds lingüístiques.

Ara i Adés. Aprenentatge del català i
llengües d'origen. Maria Antònia
Burguesa
i
Maria
Torras
Edició: Benecé Produccions, S.L, 2011

http://trunc.it/kedws

Conjunt de materials, format per
material manipulatiu per a l'alumnat,
orientacions per al professorat i un
material
complementari
on
es
presenten
les
característiques
d'algunes llengües a partir de la
comparació entre el català i les
llengües d'origen de l'alumnat.
Contes
portats
pel
vent
ekre@/Departament d’Ensenyament

http://www.ekrea.org/html/material
.php?lang=cat

Col·lecció de contes interactius i
cançons que tenen un doble objectiu.
D’una banda, donar a conèixer les
noves
cultures
i
llengües
que
actualment conviuen a la nostra
societat i, d’altra banda, apropar la
cultura i llengua catalana a les
persones nouvingudes.
Tots els
contes estan narrats en català i en
l’idioma original.
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Les
tres
Alcántara,
Ricardo.
bessones al bosc de les paraules.
Barcelona: Linguamón - Casa de les
Llengües, Cromosoma, S.A i Televisió
de Catalunya, 2008.
Un conte ple d'imaginació i poesia, en
què les Tres Bessones expliquen la
importància de les llengües i la
diversitat lingüística, i un DVD.

Prunés, Anna, Pérez, Montserrat;
González, Anna;i Lluís Felip, Lluís.
Waramurungundi. La sostenibilitat i
la diversitat lingüístiques a l'aula
Barcelona: Rosa Sensat, 2008.

És una proposta per a la reflexió
sobre la sostenibilitat i la diversitat
lingüístiques.
Conté un CD-ROM amb més de 50
activitats per a Cicle superior
d'Educació primària i ESO

http://www.edu365.cat/agora/

ÀGORA.
Diccionaris
interactius
• Català-amazic
• Català-àrab
• Català-urdú
• Català-xinès

bilingües
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Mercè
Rodoreda.
Una
proposta
didàctica per a l'alumnat nouvingut
de
secundària.
Departament
d'Ensenyament
És un conjunt de materials didàctics
que faciliten el coneixement de la
llengua i cultura catalanes amb un
enfocament
plurilingüe
i
interdisciplinar.
Algunes
activitats
presenten textos plurilingües a partir
de les traduccions de La Plaça del
Diamant a diverses llengües.

Viure a Catalunya. Aprenem català
des del...
•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des de l'amazic / Azdaɣ di
Katalunya. Nlemmed takatalant zi
tmaziɣt

•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des de l’àrab / يف شيعلا
اينولتك. ةينالتكلا ملعتن

•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des de l'espanyol / Vivir en
Catalunya. Aprendemos catalán
desde el español

•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des del romanès / A locui în
Catalunya. Să învăţăm catalană în
comparaţie cu româna

•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des del xinès

•

Viure a Catalunya. Aprenem
català des de l'urdú
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Casa de les Llengües va ser fundada
com un consorci entre la Generalitat
de Catalunya, el Centre UNESCO de
Catalunya i la Fundació Fòrum
Universal de les Cultures. El seu
objectiu és acostar el món de les
llengües als ciutadans i difondre les
grans possibilitats que ofereixen les
llengües i les seves comunitats.
Actualment, la Casa de les Llengües
ha cessat la seva activitat, però els
materials didàctics i d’informació que
va elaborar són a la xarxa.

Associació
d’Intercanvi.

Sociocultural

Punt

Edita i pública en diferents suports
materials educatius plurilingües:
•
•
•

El Món de la Dúnia
Els llibres de la Nur
Diccionaris il·lustrats bilingües
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3. L’adquisició d’una segona llengua6
En relació amb l’adquisició d’una L2 ens hauríem de plantejar diverses qüestions.
De quina manera s’aprèn una llengua que no és la familiar? Quin rol hi juga el
mestre com a ensenyant i expert? Quin rol hi té l’alumne? Com s’articulen els dos
papers?
Fins als anys 70, es considerava que la competència en diverses llengües s’havia
d’assolir per separat, com si en el cervell existissin magatzems separats per a
cadascuna de les llengües. També semblava que escolaritzar-se en una L2
representava un desavantatge per a l’alumne. Aquestes concepcions determinaven
els mètodes d’aprenentatge de segones llengües.
El plantejament va canviar quan Cummins (1979) va formular la hipòtesi
d’interdependència lingüística, que proposa l’existència d’una competència
lingüística general, que es pot vehicular en una llengua o en una altra. Per tant, el
progrés en el domini de l’ús del llenguatge és general a totes les llengües: allò que
s’aprengui en una llengua es pot transferir a una altra. Es pot fer una analogia amb
la capacitat de conduir, que es pot haver après amb un cotxe d’una marca
concreta, però permet conduir-ne de totes les marques:
D'aquesta manera, quan un infant assisteix a una escola la llengua de
la qual no coincideix amb la seva llengua familiar, si aquesta escola
possibilita realment que l’infant sigui cada vegada més competent en
la segona llengua, a banda d’aconseguir aquest objectiu concret,
n'assolirà un altre com és el de desenvolupar la competència
lingüística general comuna a totes de manera que, en la mesura que
aquest infant pugui emprar la seva primera llengua en el seu medi
social i/o familiar, podrà també transferir a aquesta les habilitats
desenvolupades en la segona i viceversa. En altres paraules, pel que
fa al domini de l’ús del llenguatge, el desenvolupament en una
llengua és solidar amb l’altra sempre i quan els diversos contextos en
els quals són presents promoguin realment el seu desenvolupament.
Pastor, J. I. Entrevista a Josep M. Serra

6

L1 o primera llengua es refereix a la llengua que els infants aprenen en el seu entorn personal més
proper (quan es relacionen amb la mare, pare, germans, altres membre de la familia); és freqüent en
societats multilingües que els infants tinguin més d’una L1. L2 o segona llengua es refereix a aquelles
llengües apreses després del període de maduració cognitiva amb un cert grau d’autoconsciència. Dins
les L2 es distingeix entre les L2 apreses en contacte amb la societat que les usa i les LE, és a dir les
llengües estrangeres que s’aprenen fora del territori on es parlen habitualment. Pel que fa al procés
d’aprenentatge d’una L2, es distingeix entre un aprenentatge espontani i un aprenentatge formal o
institucional. (Document Grup de Treball SIAL coordinat per Miquel Llobera). En els nostre context, el
català pot ser per a alguns alumnes la L1 o la L2 i el castellà es troba en la mateixa situació.
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Font: Pascual, V.: Fonaments de l’educació plurilingüe i intercultual

Els continguts d’aquesta competència subjacent comuna, que caldrà tenir en
compte a l’hora de planificar l’ensenyament de la L2, són7:
•

El coneixement conceptual: la comprensió dels conceptes que impliquen les
paraules.

•

El coneixement del món: el llenguatge vehicula l’experiència a través de la qual
els infants coneixen el món que els envolta.

•

La consciència metalingüística: capacitat de reflexionar entorn del llenguatge:
segmentar un text, detectar errors d’expressió...

•

L’ús descontextualitzat del llenguatge: emprar el llenguatge per parlar de
conceptes abstractes o d’objectes que no són presents és freqüent en el treball
de les àrees curriculars.

•

Els gèneres textuals: el tipus de text que s’adequa a cada situació comunicativa
pot presentar algunes diferències entre cultures però sol ser similar en llengües
de la mateixa àrea cultural.

•

Les habilitats cognitives, que permeten aprendre (identificar, relacionar, triar,
classificar, recordar, resoldre problemes...) i les habilitats cognitivo-lingüístiques
que s’hi associen (argumentar, definir, resumir...).

•

Les estratègies associades a les habilitats lingüístiques bàsiques: estratègies
lectores i estratègies de producció escrita. I, relacionades amb les anteriors, les
estratègies de processament de la informació i les tècniques de treball i
d’estudi.

•

Les representacions mentals sobre les diferents llengües i cultures, que
s’adquireixen a partir d’experiències lingüístiques i socials, i, un cop fixades,
costen molt de modificar.

7

Pascual, V.: Fonaments de l’educació plurilingüe i intercultual p. 53-56.
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Per tal que sigui possible fer aquesta transferència entre la L1 i la L2 cal haver
assolit una competència mínima en una de les dues llengües. És el que s’anomena
la hipòtesi del llindar.

Font: V. Pascual

En definitiva, hem de tenir present que els nostres alumnes, per poc o nul
coneixement que tinguin de la llengua que han d’aprendre, ja són parlants d’una o
més llengües. Caldrà aprofitar aquest coneixement per ajudar-los a establir
paral·lelismes i diferències entre ambdues llengües. Finalment, cal esmentar que
estudis fets en alumnes escolaritzats en programes d’immersió demostren que les
persones bilingües tenen avantatges lingüístics i cognitius respecte a les persones
monolingües, especialment a l’hora d’incorporar noves llengües al seu repertori.

3.1 Un procés llarg
Hem d’entendre el llenguatge com una activitat humana que posa en joc un conjunt
d’habilitats i coneixements que es poden adquirir gràcies a un procés
d’ensenyament-aprenentatge8. Aquest procés sol ser llarg:
Els treballs que han avaluat la incidència del temps d’estada de
l’alumnat estranger i, conseqüentment, el moment d’escolarització al
país d’acollida, demostren que l’alumnat estranger triga molts anys
per a dominar la llengua que s’utilitza en les activitats d’ensenyament
i aprenentatge, així com per tenir uns resultats escolars equiparables
als dels seus companys nacionals (Cummins, 1981; McLaughlin,
8

Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació (2004): L’ús del llenguatge a l’escola. Barcelona:
Servei de Difusió i Publicacions, p. 17
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1985; Thomas i Collier, 1997; Shoamy, 1999; Hakuta, Butler i Witt,
2000).
Judith Oller,
El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana
per part de l’alumnat estranger escolaritzat a Catalunya.
Tesi doctoral.

Per assolir el nivell dels companys autòctons, un alumne d’origen estranger
necessita 4 anys en el millor dels casos. La major part d’autors, però, parlen de 7 a
10 anys!

Aprenent

Competent en relació al
parlant nadiu de la
mateixa edat

inicial

0

1

2

3

4

5+ anys

Habilitats
bàsiques de
comunicació
interpersonal

Al llarg d’aquest procés l’aprenent passa per diferents etapes, que són les mateixes
en tots els aprenents (encara que la durada pot ser diferents en cada cas):
1. Etapa d’imitació. En aquesta etapa, l’alumne utilitza l’observació com a eina per
establir paral·lelismes i lligams amb la seva llengua i amb la seva experiència
lingüística. Sovint va acompanyada d’un període de silenci necessari per realitzar
aquest procés cognitiu d’aprenentatge, conèixer la nova llengua i adquirir-ne
seguretat en l’ús. De mica en mica, anirà passant a un ús intuïtiu de la llengua en
situacions comunicatives molt contextualitzades (“ara i aquí”). El docent ha de tenir
present que, en aquesta etapa, el silenci és productiu i cal respectar-lo.
2. Etapa d’interllengua. En aquesta etapa, tant a nivell oral com escrit, l’alumne fa
produccions on sovint barreja construccions pròpies de la seva L1, fent
interferències, transferències, préstecs i deduccions. Conseqüentment són habituals
errors o dificultats de concordança, derivacions lèxiques o bé alteracions en l’ordre
de l’estructura sintàctica. Les produccions fetes en aquesta etapa no s’han de
considerar necessàriament errors, sinó provatures d’acostament a la nova llengua.
Tanmateix, quan és possible, el docent ha de conèixer trets diferencials de les L1
de l’alumnat respecte del català (L2) per entendre l’origen d’aquestes formes i
evitar que es fossilitzin.
Per saber-ne més
Llengua, immigració i ensenyament del català
Aquesta col·lecció inclou deu publicacions que comparen la gramàtica del català
amb la d’onze llengües de la nova immigració. Són obres de suport per al
professorat de català que atén alumnat estranger ja que permeten conèixer les
propietats gramaticals de les llengües dels alumnes i entendre la influència que pot
tenir la primera llengua en l’aprenentatge de les segones.
Podeu trobar informació sobre els llibres de la col·lecció Col·lecció "Llengua,
immigració i ensenyament del català" al Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la
Immigració de la Universitat de Girona
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3. Etapa de consolidació. És el període on l’alumne ja utilitza la nova llengua amb
coneixement del significat. El discurs s’enriqueix i és més estructurat. Automatitza
el sistema de la llengua i pot utilitzar-la amb capacitat creativa. Aquesta és l’etapa
més llarga i que, en alguns casos, pot coincidir amb tota o la major part de
l’escolaritat. El docent ha de ser conscient que durant aquesta etapa l’alumne
necessitarà suports específics per compensar les possibles dificultats lingüístiques.

3.2 La BICS i la CALP
Durant aquestes etapes d’aprenentatge, l’alumne anirà desenvolupant unes
habilitats bàsiques de comunicació interpersonal que li serviran per a la seva vida
diària. Però, immers en el medi escolar, també començarà un aprenentatge
lingüístic més específic, que li servirà al llarg de l’escolarització: el del llenguatge
acadèmic de les àrees. Són dos aprenentatges que es fan en paral·lel i que es
coneixen com la competència conversacional (o BICS) i la competència acadèmica
(o CALP). Per tant, ensenyar llengua i seguir l’alumne en el seu procés
d’aprenentatge per ser competent en la L2 implica tot el professorat i totes les
àrees curriculars.
Des del primer moment s’inicia l’aprenentatge de la competència conversacional,
amb situacions comunicatives molt lligades al context i a l’acció. Es fa necessari l’ús
de tot tipus de referents (visuals, gestuals,...), per assegurar la comprensió. Aquest
aprenentatge inicial requereix també un ambient acollidor que proporcioni seguretat
a l’alumne a l’hora de fer les seves produccions lingüístiques.
La competència acadèmica s’inicia més tard, quan l’alumne ja ha estructurat una
mica la nova llengua, és capaç de referir-se a objectes o situacions no presents,
participa en les converses amb varietat d’interaccions i confegeix petits textos tant
orals com escrits. En aquest moment ja pot enfrontar-se a activitats més
contextualitzades en continguts curriculars i menys contextualitzades en nivells
informals.
Sabem que l’aprenent ha de començar, necessàriament, per l’aprenentatge de la
BICS. Per tant, cal tenir en compte que l’alumnat nouvingut que s’incorpora
tardanament al sistema educatiu no pot accedir a la competència acadèmica sense
desenvolupar primer la competència conversacional.
COMPETÈNCIA CONVERSACIONAL (BICS)
COMPETÈNCIA ACADÈMICA (CALP)
Habilitats bàsiques de
comunicació interpersonal
(BICS)

Competència cognitiva i
acadèmica de la llengua
(CALP)

1-2 anys

A partir de 5 anys

Conversa cara a cara
Ara i aquí
Contingut familiar
Vocabulari més freqüent
Llengua molt
contextualitzada
Ambient distès

0

1

2

Increment interaccions
Més abstracte, més distant
en el temps i l’espai
Menys contingut familiar
Vocabulari menys freqüent
Llengua poc
contextualitzada
Ambient més exigent
3

4

5+ anys

Font:Programa d’Immersió Lingüística (Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics)
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3.3 Factors que intervenen en l’aprenentatge d’una segona llengua
El procés d’aprenentatge d’una L2 és molt diferent d’un aprenent a un altre. Hi ha
diferents factors que en determinen la durada i, sovint, l’èxit. Aquests factors són
els següents:
Variabilitat
de llengües

Variabilitat
d’alumnes

VARIABILITAT

Variabilitat de
circumstàncies
del procés

Elements
comuns
Les llengües, tan diferents en aparença, sembla que obeeixen a certes regles
bàsiques comunes. Els éssers humans disposen de la mateixa arquitectura
mental, processen mitjançant mecanismes similars i com que estan culturalment
determinats, perceben, senten i reaccionen de forma semblant.
Ruiz Bikandi, U. (2000): Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Ed. Síntesis

Font: Programa d’Immersió Lingüística, Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

a) Variabilitat de llengües. La distància entre la llengua familiar (L1) i la llengua que
s’està aprenent (L2) facilita o dificulta el procés d’aprenentatge i determina la
tipologia dels errors en la fase d’interllengua. No és igual el procés d’aprenentatge
del català per a un alumne que parla una llengua no romànica que per a un alumne
de llengua romànica.
b) Les diferències individuals9
•

L’edat. Tot i que els estudis no són concloents, sembla clar que, quan més
jove és l’estudiant de L2, més possibilitats té d’assolir un bon nivell de
competència comunicativa.

•

Les aptituds d’aprenentatge. Per bé que totes les persones tenen aptituds
per aprendre una segona llengua, s’aconsegueix millor resultat si es té
sensibilitat per identificar sons, funcions gramaticals o models de relació
entre forma i significat i capacitat per relacionar estructures entre llengües
diferents.

•

La motivació. El desig d’aprendre la nova llengua, tant si és per integrar-se
en el grup d’acollida com per utilitzar-la com a instrument (per exemple, en
una feina o en l’estudi) és dels factors més potents d’aprenentatge.

•

L’actitud davant la nova llengua. Sovint les diferències en l’aprenentatge de
la L2 s’expliquen per les actituds de rebuig o d’acceptació que té l’aprenent.
Solen ser actituds individuals, però molt condicionades pel grup al qual
pertany l’aprenent.

9

Elaborat a partir de Ruiz, U. [editora] (2000): Didàctica de la segunda lengua en educación infantil y
primaria. Barcelona: UAB, Síntesis.
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•

La personalitat. Els docents sabem per experiència que un alumne amb
necessitat de comunicar-se aprèn la nova llengua abans que l’alumne
introvertit. L’autoestima, l’empatia i la capacitat d’assumir riscos fan que
l’aprenent “es llenci” a parlar la L2 sense por al fracàs.

•

L’ús d’estratègies personals. Correspon a la manera com cada persona
organitza la informació, quines tècniques utilitza, les hipòtesis que fa, la
creativitat, com experimenta amb la llengua. Té a veure amb la capacitat
d’aprendre a aprendre, fins i tot quan encara no s’ha desenvolupat com a
competència.

c) Oportunitats d’ús. Les oportunitats de pràctica real de la llengua que ofereix
l’entorn són una circumstància determinant en el procés d’assoliment d’una L2.
L’alumne ha de participar-hi de manera activa, interactuant entre iguals, també
amb altres parlants amb més domini de la llengua, entre els quals el docent, que
actuarà com a mediador, guia i expert.
Les oportunitats d’ús que proporciona l’entorn escolar esdevenen molt més
necessàries en l’aprenentatge d’una llengua que no és la familiar. Un cop més, els
experts corroboren la importància de l’enfocament comunicatiu en l’ensenyament
de les llengües, i de manera especial de la llengua vehicular de l’aprenentatge:
L’escola, amb els seus entorns concrets com l’aula, el pati, el
menjador..., és un dels contextos comunicatius de l’infant i un marc
important per a l’adquisició i desenvolupament de la comunicació i del
llenguatge. És a l’aula on els infants poden participar en una sèrie
d’intercanvis interpersonals en els quals es mobilitzen processos
d’ensenyament i d’aprenentatge “naturals” del llenguatge, alhora que
es comuniquen en un context real. La proposta de dissenyar aquests
materials a partir de les situacions educatives especialment
adequades per a interaccions comunicatives és fer redescobrir als
mestres com poden aprofitar les activitats diàries per treballar el
desenvolupament de les habilitats comunicatives dels alumnes que
presenten dificultats i potenciar les de tots ells, en el context natural
de l’aula.
L’ús del llenguatge a l’escola
Generalitat de Catalunya, DGOI (2004), p. 53.

Per això són tan importants les rutines escolars, que permeten presentar, repetir i
aprendre les fórmules de cortesia més usuals del dia a dia; el joc simbòlic en el més
petits o, ja de més grans, els jocs de rol, on es poden simular situacions –
quotidianes o no–, en les quals aprenents interactuen sota la supervisió del docent.
Alguns exemples d’aquestes situacions, especialment a les aules de primària, són10:
Situacions habituals relacionades amb la
vida de l’aula

Entrades i sortides
Rebuda, inici i acabament de la jornada
Canvis d’activitat
Esmorzar i esbarjo

Situacions relacionades amb el
desenvolupament de les activitats

Racons
Tallers
Conte
Joc dramàtic
Cançó
Conversa col·lectiva

10

Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació (2004): L’ús del llenguatge a l’escola. Barcelona:
Servei de Difusió i Publicacions, p. 17.
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Projectes
Altres situacions escolars

Celebració d’aniversaris
Sortides fora de l’escola
Gestió de conflictes
Festes

Elisabeth Coelho11 recomana que ens fixem en les condicions en les quals s’aprèn la
llengua familiar perquè ens permetrà ajudar l’aprenent en el procés d’adquisició de
la L2, la qual cosa és, a la pràctica, seguir un enfocament comunicatiu:
COM APRÈN LA L1 UN INFANT
Està exposat constantment a una àmplia i
variada producció de llengua.
La llengua amb la qual se li adrecen és molt
contextualitzada.
Aprèn llengua fent-ne un ús determinat i
significatiu.
Els adults poques vegades critiquen o
corregeixen els errors de llengua dels
infants. En canvi, amplien les produccions
infantils i així donen un model correcte.

COM ES POT AFAVORIR L’APRENENTATGE
DE LA L2
Ha de tenir moltes oportunitats de sentir-la
en la seva activitat d’aula.
És important garantir la comprensibilitat dels
missatges, contextualitzant-los i adequantlos al seu nivell de comprensió.
S’ha d’ensenyar la llengua amb l’ús.
Treballar la llengua com una assignatura
sense relació amb les activitats de l’alumne
no li permet assolir la competència
comunicativa.
Cal respectar el període inicial de silenci i
corregir les produccions de l’alumne de
manera subtil, especialment durant la fase
d’interllengua.

Uri Ruiz12 defineix el tres factors (característiques personals, input i output) que
intervenen en l’adquisició d’una L2 i que cal tenir en compte a l’hora de planificar la
intervenció docent. Com a resum, ho presentem en forma d’esquema:

11

Coelho, E. (2004). "Aprendre llengua a través del currículum. Les condicions ideals per a un
aprenentatge de llengua". Dins Revista de Tractament Integrat de Llengua i Continguts. Monogràfic
sobre les III Jornades de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Barcelona: Institut Europeu de
Programes d’Immersió, p. 1-3
12
Ruiz, U. [editora] (2000): Didàctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Barcelona:
UAB, Síntesis, p. 83-91.
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FACTORS QUE INTERVENEN EN
L’ADQUISICIÓ D’UNA L2

CARACTERÍSTIQUES
PERSONALS

Edat
Aptitud
Motivació
Actituds
Personalitat
Ús d’estratègies

INPUT
En quantitat
De qualitat

OUTPUT
INTERLLENGUA
Segueix una
seqüència
determinada.
Conté errors que cal
corregir.

Intervenció del docent

Conèixer l’alumnat i
el seu entorn.
Tenir presents les
característiques
personals
Planificar activitats
funcionals i que
responguin a llurs
interessos
...

Assumir i exercir el
paper de model lingüístic:
regular el propi
llenguatge
Interactuar i aplicar
estratègies
conversacionals
Planificar i aplicar
estratègies per potenciar
l’ajust i la comunicació:
context, materials,
suports…

INTAKE

Dinamitzar i regular els
intercanvis comunicatius
(conversa)
Aplicar estratègies
d’interacció verbal
Gestionar els suports
Reconèixer els progressos
Gestionar els errors
Donar temps i oportunitats per
a la pràctica
Aplicar estratègies per
assegurar/comprovar la
comprensió (negociació de
significats)
Programar activitats de
generalització
...

Font:Programa d’Immersió Lingüística, Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics
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4. Marc curricular
Aquest nou context demana una nova resposta, que necessàriament ha de tenir en
compte la normativa i les metodologies actuals de referència sobre aprenentatge de
llengües i, especialment, de segones llengües.
Evidentment, la primera referència que han de tenir en compte els centres
educatius a l’hora de plantejar l’aprenentatge de llengües de l'alumnat és la
legislació sobre l’ús de la llengua i els objectius de l’aprenentatge de llengües:
 El català és la llengua oficial de Catalunya, com també ho és el castellà, que és
la llengua oficial de l’Estat, i l’occità de la Vall d’Aran13.
 La Llei de Política Lingüística (1/1998) estableix que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, és també la llengua normalment emprada com a vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
 La Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 12/2009), en el títol 2, estableix el dret i
el deure de conèixer les dues llengües oficials i assolir-ne el ple domini al final de
l’escolarització obligatòria (16 anys).
 El títol 2 de la LEC també recull la garantia que al final d’aquesta etapa caldrà
que l’alumnat tingui un domini adequat d’una llengua estrangera.
Pel que fa a les qüestions curriculars, metodològiques i organitzatives, les
referències bàsiques són:


Els currículums vigents i l’enfocament competencial.



Ensenyament de segones llengües:
o

El Marc Europeu Comú de Referència.

o

Els programes d’immersió lingüística.

 El Projecte Lingüístic, entès com a instrument per a la gestió lingüística dels
centres escolars.

4.1 El currículum de llengües
Els currículums marquen que, al final de l’escolarització obligatòria els alumnes han
de conèixer les dues llengües oficials i tenir coneixements de, com a mínim, una
llengua estrangera.
Les escoles han de facilitar aquests aprenentatges des del reconeixement de la
diversitat lingüística present a la societat, per incorporar i desenvolupar els sabers
lingüístics de tots els alumnes.
El marc curricular ho deixa prou clar:
L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya
perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a persona, de comunicarse, i així poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i
multicultural del segle XXI. (...)
Cal formar parlants plurilingües i interculturals; l’assoliment de la
competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en
castellà, és la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la
competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats. Aquesta
competència plurilingüe i intercultural inclou el respecte per la

13

Estatut d’Autonomia 2006.
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diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre
de totes les llengües i cultures (...).
Currículum educació primària. Decret 142/2007
DOGC núm. 4915, Àmbit de llengües
Currículum educació secundària obligatòria.
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915, Àmbit de
llengües

El currículum, per tant, dicta que tots els alumnes del sistema educatiu català han
d’acabar la seva escolarització obligatòria havent assolit el ple domini del català i el
castellà i un domini adequat d’una llengua estrangera com a mínim:
Això vol dir que els nois i les noies, en acabar l’etapa:
a) han de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i
d’aprenentatge;
b) també han de dominar el castellà;
c) han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal
d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural;
d) han de comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions
entre llengües romàniques;
e) han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures
presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer
respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden aprendre i
enriquir-se personalment, malgrat no les aprenguin mai.
Currículum educació secundària obligatòria.
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915
Àmbit de llengües

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, per tal de garantir que tot l’alumnat assoleixi
aquestes fites, es preveu que l’alumnat d’origen estranger que no arriba al nostre
sistema educatiu a l’inici del recorregut obligatori rebi atenció específica que li
permeti accelerar el procés d’aprenentatge del català, amb l’aula d’acollida com
instrument més destacat:
L’aula d’acollida és un recurs, una estratègia organitzativa i
metodològica per atendre l’alumnat nouvingut quan arriba al sistema
educatiu a Catalunya. Té una doble finalitat: en primer lloc que
l’alumne/a se senti ben atès i valorat en els aspectes emocionals i, en
segon lloc, que disposi de les eines bàsiques per iniciar, al més aviat
possible i en les millors condicions, el seu procés d’ensenyamentaprenentatge en el sistema educatiu a Catalunya.
Pla per a la Llengua i la cohesió social, Annex 1 Aules d’acollida, p. 7

Per saber-ne més
• Annex 1 Pla LIC. Les aules d’acollida. Dóna orientacions per a l’atenció a
l’alumnat nouvingut i el funcionament d’aquestes aules.
• Els documents per a l’organització i el funcionament dels centres –
coneguts com les instruccions d’inici de curs- que orienten l’organització
dels recursos i estratègies de què disposa el centre per afavorir els
aprenentatges.
• El document Alumnes nouvinguts. Aula d’acollida, que conté també
instruccions en relació amb les actuacions referides a l’alumnat nouvingut.
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4.1.1 Les competències bàsiques
S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i
habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i
situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a
diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el
discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
Els currículums d’educació primària i secundària obligatòria inclouen
les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar
l’educació bàsica:
Xarxa Competències bàsiques

Aprendre llengües avui comporta el desenvolupament de la competència
comunicativa, que permet utilitzar la llengua adequadament en diferents contextos
i amb diferents finalitats14.
La competència comunicativa s’entén com la capacitat de saber
comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i
amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC,
amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents
suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.
Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de
funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies
necessàries per interactuar d’una manera adequada.
Del currículum a les programacions. Una oportunitat
per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica

L’àmbit de llengües també inclou la competència plurilingüe i intercultural, que com
hem vist és ser capaç d’actuar adequadament en un món plural, multilingüe i
14

Barreiras, M. et al. (2009): Diversitat lingüística a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial, Fundació Bofill, p.
68.
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multicultural15; i la competència literària, que fa que els nois i les noies puguin
comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a
través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la
cultura tradicional16.
L’aprenentatge de llengües s’emmarca en els processos de socialització de tots els
individus, -en aquest cas, els nostres alumnes-, que s’apropien de les llengües en
el marc d’activitats significatives de la seva comunitat17; per tant la competència
comunicativa no pot dissociar-se en cap cas de la situació en què es posa en joc.
Aquest principi no es pot separar del treball per competències, que pressuposa
l’aplicació dels aprenentatges a contextos reals. Per tant, cal aprofitar les situacions
comunicatives reals o generar-ne d’altres dins i fora del medi escolar: una
representació teatral, escriure una carta a un diari, fer una entrevista a un mestre,
anar al mercat... Dit d’una altra manera, els usos lingüístics i la competència
comunicativa s’aprenen i s’avaluen a partir del context o de la situació pràctica que
es duu a terme, que es planteja o que es simula.
Es tracta d’ensenyar les llengües i la comunicació amb un enfocament
comunicatiu, que se centra en la construcció social dels significats, la
qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els aprenentatges del
currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai
comunicatiu amb institucions escolars com la biblioteca o mediateca
del centre, la revista de l’escola, la ràdio escolar i entorns virtuals que
facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i l’obertura del centre al seu
entorn.
Currículum educació secundària obligatòria.
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915
Àmbit de llengües

4.1.2 Els programes d’immersió lingüística
La primera experiència d’immersió lingüística s’inicià al Quebec al 1965. Els pares
anglòfons volien que els seus fills tinguessin un bon domini del francès, ja que
consideraven que això els beneficiava cara a les seves futures relacions laborals i
socials en un entorn en el qual el francès era la llengua oficial. Per tant, es va
aplicar en algunes escoles un programa d'immersió segons el qual els nens de
llengua familiar anglesa s'escolaritzaven exclusivament en francès, és a dir, en la
que per a ells era una segona llengua.
A Catalunya es van implementar metodologies d’immersió lingüística a partir dels
anys 80 per tal que els alumnes castellanoparlants aprenguessin una segona
llengua que, a més, era la vehicular dels aprenentatges, sense que aquesta
circumstància perjudiqués el seu rendiment acadèmic18.
Es poden trobar diferents models de programes d’immersió però tots tenen en
comú una sèrie de característiques19:
- És un model pedagògic d’ensenyament en la L2 adreçat als alumnes de llengua i
cultura majoritària en una situació sociolingüística determinada, amb l’objectiu

15

Currículum educació secundària obligatòria. Decret 143/2007 DOGC núm. 4915
Currículum educació secundària obligatòria. Decret 143/2007 DOGC núm. 4915
17
Barreiras, M. et al. (2009): Diversitat lingüística a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial, Fundació Bofill, p.
68.
18
Existeixen nombrosos estudis en aquest sentit. Vegeu, per exemple, "Resultats del model lingüístic
escolar de Catalunya. L'evidència empírica". Butlletí desembre 2012, Editorial Cercle XXI.
19
Elaborat a partir de Ruiz, U. [editora] (2000): Didàctica de la segunda lengua en educación infantil y
primaria. Barcelona: UAB, Síntesis.p. 28-30.
16
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lingüístic de proporcionar competència comunicativa en dues llengües. Es tracta,
per tant, d’un model d’educació bilingüe.
- Els alumnes desconeixen inicialment la llengua de l’escola. La introducció de la
nova llengua es fa des de l'inici de l’escolaritat i és també la llengua en la qual
s’inicia l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
- Els programes d’immersió lingüística parteixen d’una concepció instrumental i
comunicativa de l’aprenentatge de la llengua i, per tant, consideren que la manera
més eficaç d’aprendre una llengua és que sigui vehicular de diferents tipus
d’activitats i en diferents contextos.
- La participació voluntària dels pares i les mares, que estan d’acord amb el
projecte educatiu de l’escola. Aquest consentiment garanteix unes actituds positives
cap a les llengües presents a l’escola que afavoreixen l’èxit del programa.
- Els programes d’immersió compten amb professorat bilingüe, que coneix la
llengua dels alumnes i garanteix la comunicació a l’aula des del primer dia.
D'aquesta manera, el mestre, tot i que sempre utilitza la llengua de l’escola, pot
recollir les aportacions fetes pels alumnes en la seva primera llengua i utilitzar-la en
determinats moment per satisfer les seves necessitats comunicatives.
- El tractament pedagògic mitjançant el qual aquests nens i nenes accedeixen a la
segona llengua mai no consisteix únicament en una exposició de forma intensiva a
una segona llengua sinó que ha de respondre a una metodologia adequada al
propòsit que es pretén aconseguir.
A Catalunya s’aplica un programa d’immersió primerenca i total perquè des que
l’alumne arriba al centre i durant tota l’escolaritat està exposat a la llengua de
l’escola.
El currículum preveu que s’apliqui la immersió lingüística en aquells territoris on la
realitat sociolingüística no faciliti el contacte amb la llengua vehicular, és a dir, el
català. D’aquesta manera, el centre esdevé un marc de referència clar (molt sovint
l’únic) per a l’aprenentatge de la llengua.
L’actual pla d'Actualització del Programa d’Immersió Lingüística (APIL), que
incorpora ja en els seus supòsits la diversitat lingüística i cultural de la nova
immigració, s’estructura en quatre eixos:
•

Aplicar una metodologia pròpia dels programes d’immersió que faciliti
l’aprenentatge de la L2 als alumnes.

•

Tenir presents els aspectes emocionals per la seva incidència en
l’aprenentatge de la llengua, i treballar des de l’escola les actituds
lingüístiques i la motivació.

•

Buscar la vinculació de les famílies per compartir el procés d’aprenentatge
dels infants i poder conèixer la seva realitat lingüística i cultural.

•

Afavorir uns usos lingüístics favorables al català partint de la realitat social
de cada centre.

Per això, podem dir que existeix en el nostre sistema educatiu una tradició
metodològica de docents avesats a ensenyar en una segona llengua, que, a més, és
vehicular dels continguts curriculars d’acord amb un enfocament comunicatiu i
instrumental. Evidentment, no es pot fer una extrapolació directa de les
metodologies d’immersió implementades des dels anys 80 perquè les
circumstàncies són diferents:
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Tot i això, sí que podem dir que el sistema educatiu a Catalunya compta,
especialment a primària, amb professorat expert en l'ensenyament i en
l’aprenentatge de segones llengües i que es tracta d’aprofitar aquest bagatge per
donar resposta als reptes que planteja l’arribada d’alumnat nouvingut.

4.2 El Marc Europeu Comú de Referència
Pel que fa específicament a l'aprenentatge d'una llengua estrangera, com és el
català per als nouvinguts, El Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és un
instrument molt valuós que pot facilitar al docent la planificació dels aprenentatges
lingüístics en segones llengües des d’un enfocament comunicatiu. Aquest document
és la traducció del document Common European Framework for Languages,
elaborat pel Consell d’Europa l’any 2001, i és la base sobre la que es construeixen
les polítiques europees pel que fa a l'aprenentatge de llengües.
Quines són les aportacions més destacades del MECR?
a) Proposa un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les segones
llengües, presentant una descripció detallada d’allò que implica aprendre
una llengua i poder-la utilitzar en situacions de comunicació. D’acord amb
aquest enfocament, utilitzar la llengua per comunicar-se vol dir activar
competències per aplicar-les en diversos contextos amb l’objectiu de produir
activitats lingüístiques:
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b) Proporciona unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i
mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els
programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que
han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i
quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços
d’actuar de manera efectiva.
c) Descriu les habilitats lingüístiques com a activitats lingüístiques de recepció,
producció, interacció i mediació, per bé que reconeix la dificultat d’intentar
dividir en diferents habilitats la complexitat del llenguatge humà. Cada una
d’aquestes activitats tenen manifestacions escrites i orals i poden fer servir
canals audiovisuals:
RECEPCIÓ
PRODUCCIÓ
INTERACCIÓ
MEDIACIÓ

Entendre la llengua produïda per altres.
Produir textos orals o escrits.
Intercanvis orals o escrits entre individus. D’importància
cabdal en la comunicació.
Facilitar la comunicació entre individus que no poden
comunicar-se directament: traducció o interpretació.

Cada
activitat és
possible en
formal oral i
en forma
escrita.

d) Estableix una escala de nivells de domini de la llengua que permeten
identificar les diferents etapes de l’aprenentatge d’una llengua, és a dir,
mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant
tota la vida. Per tant, es poden aplicar a l’aprenentatge de totes les llengües
en qualsevol lloc20:
Escala del Consell d’Europa de nivells de domini de la llengua
A
B
C
Usuari bàsic
Usuari independent
Usuari experimentat
Nivell inicial
(A1)
(Breakthrough)

L’usuari pot
interactuar de
manera molt
simple.

Nivell bàsic
(A2)
(Waystage)
L’usuari pot
desenvolupar
funcions
socials i
comunicar-se
es situacions
habituals que
exigeixin un
intercanvi
simple i
directe

Nivell llindar
(B1)
(Threshold)
L’usuari pot
mantenir la
interacció en
diversitat de
contextos i fer
front a les
situacions
problemàtiques
de la vida
quotidiana.

Nivell avançat
(B2)
(Vantage)
Suposa un salt
qualitatiu
important
respecte de
l’anterior.
L’usuari pot
argumentar de
forma efectiva i
participar amb
desimboltura en
discursos de

Nivell efectiu
(C1)
(Effective)
L’usuari té un
ampli repertori
lingüístic que li
permet una
comunicació
fluida i
espontània.

Nivell de domini
(C2)
(Mastery)
Caracteritzat per
un alt grau de
precisió,
adequació i
facilitat d’ús de la
llengua.

20
Lladó, J. et alt.(2005): Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua. Palma:
Universitat de les Illes Balears, Antropologia de l’Educació 4.
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d’informació.

caràcter social.
Adquireix un nou
grau de
consciència
lingüística.

Les sis escales globals es despleguen en escales més específiques a partir de
descriptors d’allò que els aprenents poden fer amb els seu coneixement de
llengües21.

Per saber-ne més
En el capítol 4 del MECR trobareu les escales globals (p. 44 i 45) i exemples
d’escales específiques per habilitats lingüístiques comunicatives de recepció i
producció (pp. 46-49).
Aquestes escales permeten fixar el reconeixement mutu de nivells de domini de
llengües de diferents països i institucions d’acord amb uns estàndards comuns, amb
la qual cosa possibilita l’homologació de titulacions i l’intercanvi d’informació sobre
els aspectes d’aprenentatge, docència i investigació de llengües, entre diferents
llocs d’Europa.
El MECR parteix de dues consideracions fonamentals: la necessitat de protegir i
desenvolupar el ric patrimoni que representa la diversitat lingüística i cultural de
l’Europa actual i la conveniència d’avançar cap a una millor comprensió, per tal que
aquesta diversitat no sigui un obstacle per a la comunicació, sinó una font
d’enriquiment i comprensió recíproques. Per tant, els seus objectius fonamentals
són vetllar per la identitat cultural i lingüística de tots els pobles d’Europa i
promoure el plurilingüisme i el pluriculturalisme com a bases de convivència i de
ciutadania democràtica:

21

Vegeu capítol 4 del MECR
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Els enfocaments comunicatius
D'acord amb aquestes propostes metodològiques, per tal que es
produeixi l'aprenentatge, la llengua s'ha d'entendre com a instrument de
comunicació real i d'interacció social i s'ha de fer servir en tasques
significatives.
Segons els enfocaments comunicatius,
presenta les següents característiques:
•
•
•
•

la

llengua

d'aprenentatge

És un sistema per expressar significats.
La seva funció principal és la interacció i la comunicació.
L'estructura de la llengua reflecteix els seus usos funcionals i
comunicatius.
Les unitats fonamentals de la llengua no són només els elements
gramaticals i estructurals, sinó les categories de significat
funcional i comunicatiu tal com es manifesten en el discurs.

Evidentment, lligada a aquesta concepció de la llengua està la
competència comunicativa, entesa com el conjunt de coneixements i
habilitats, orals i escrites, que permeten utilitzar una llengua.
La competència comunicativa en relació a l'aprenentatge de segones
llengües, presenta quatre components:
•

Competència gramatical: regles fonològiques, ortografia, vocabulari,
formació de paraules i frases.

•

Competència sociolingüística. Permet l'ús de la llengua d'acord amb
les normes d'ús i el context comunicatiu.

•

Competència discursiva. Permet comprendre i elaborar discursos amb
cohesió lèxica i gramatical i coherència en el significat.

•

Competència estratègica. És la utilització de determinades habilitats
per aconseguir els objectius de la comunicació i per compensar
possibles mancances o dificultats. Suposa l'ús de recursos verbals i
no verbals i és, per tant, interlingúística.
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4.3

El projecte lingüístic de centre

Aconseguir les fites que marca el currículum pel que fa a les llengües reclama
coordinació entre departaments didàctics i equips docents per estructurar-ne
l’ensenyament, de manera que se sumin esforços. Els centres educatius han de
planificar el tractament metodològic de les dues llengües oficials i de les llengües
estrangeres, tenint en compte el context sociolingüístic on es troben, i han de
recollir els criteris compartits per tota la comunitat educativa respecte a aquest
tractament.
El Projecte Lingüístic de Centre és l'instrument que permet fer aquesta planificació.
És "el recull organitzat dels acords de la comunitat educativa sobre les propostes
per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació"22. Per tant, és
on "s’han de recollir els criteris amb què s’ordenen els ensenyaments i
aprenentatges de les diferents llengües, així com els recursos que s’hi assignaran i
els criteris per avaluar els resultats"23.
Per esdevenir un instrument realment útil, cal que el projecte lingüístic no sigui un
document burocràtic sinó que sigui fruit d’una reflexió de la comunitat escolar,
especialment del professorat del centre, i que guiï les actuacions per afavorir el
plurilingüisme i consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte
plurilingüe.
Els centres que han d’elaborar el seu projecte lingüístic disposen d’una aplicació
que els facilita la tasca, tant en la fase de diagnosi com en l’elaboració pròpiament
dita

Per saber-ne més
Es pot trobar a la xtec una aplicació que facilita la tasca d'elaborar el Projecte
Lingüístic de Centre, tant pel que fa a la fase de diagnosi com en l'elaboració del
document.

22
23

Barreiras, M. et al. (2009): Diversitat lingüística a l’aula. Barcelona: Eumo Editorial, Fundació Bofill.
Badia, J. (2008). "Ensenyar llengua a Catalunya avui" dins Temes clau, núm. 10, p. 4. Barcelona.
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5. Com ensenyar?
5.1 Planificar activitats comunicatives.
Els contextos per a la pràctica real de la llengua que s’aprèn poden ser reals o
simulats, però s’han d’acostar a les intencions comunicatives del llenguatge; si
classifiquem aquestes intencions, els motius que s’estableixen podem veure que
són comuns als parlants de totes les llengües. Per això les funcions comunicatives
han de ser l’eix de la programació.
María José del Río24 estableix 5 categories de funcions comunicatives. Per bé que
del Río es refereix a la llengua oral, aquestes categories es poden aplicar igualment
a la llengua escrita.

GE
FÒ STIÓ
RM C
UL OM
ES U
N
SO ICA
CI CI
AL Ó
S

G
ALIN
MET

INFO
RMA
R

I CA
ÜÍST

AR
UL
G
RE

Ó
CI
AC

OBTENIR
INFORMACIÓ

Com
podem
ensenyar
aquestes
funcions
comunicatives? Els alumnes necessiten aprendre
les paraules clau i les estructures concretes que
permeten un ús correcte de cadascuna. Per tant,
cal treballar a l’aula les destreses i habilitats que
les fan possibles: a cada funció li corresponen uns
exponents lingüístics que la basteixen. Les
habilitats lingüístiques i els exponents donen cos
a totes les expressions que cal utilitzar en cada
context
i
moment
adequat,
enfilant
els
aprenentatges necessaris per a l’adquisició
pragmàtica de la llengua.

FUNCIONS COMUNICATIVES
Demanar un objecte, prohibir, persuadir, suggerir, oferir
REGULAR L’ACCIÓ
ajuda, planificar accions futures...
GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I Disculpar-se, saludar, expressar cortesia, aclarir
FÓRMULES SOCIALS
malentesos, fer aclariments, felicitar algú...
Identificar-se, informar de fets, manifestar opinions,
INFORMAR
assentir o dissentir, fer hipòtesis, expressar sentiments...
Preguntar dades, demanar l’opinió, preguntar sobre els
OBTENIR INFORMACIÓ
sentiments, demanar aclariments...
Interpretar el llenguatge poètic i figurat, parlar sobre el
METALINGÜÍSTICA
significat d’expressions, resumir, interpretar endevinalles i
acudits, trobar la idea principal o secundària...

Alguns exemples d’exponents lingüístics:
Demanar ajuda
Donar instruccions
GESTIÓ DE LA Elogiar
COMUNICACIÓ Demanar la paraula
Identificar
INFORMAR
Manifestar opinions.
Fer hipòtesis
REGULAR
L’ACCIÓ

Que pots... / M’ajudes? / Em pots ajudar, si us plau?
Encercla... / Llegeix... / Primer has de... i després...
Et felicito / Està molt bé / Ho has fet molt bé
Vull dir una cosa / Ara em toca a mi / Que puc parlar?
Mira, un/a... / Això és... / Fa de...
Em sembla... / Crec que... / No hi estic d’acord.
T’imagines? / I si...? / Què passaria si...?

Els parlants d’una llengua són capaços d’entendre i produir diferents tipus de text.
Per això, quan apliquem un enfocament comunicatiu a l’ensenyament de la L2
resulta molt útil treballar les tipologies textuals, tant pel que fa al discurs escrit
com al discurs oral.
24

Río, M. J. del (1993): PsicopedagogÍa de la lengua oral. Barcelona: ICE Horsori
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Adam25 va establir una tipologia textual prenent com a criteri de classificació la
intenció comunicativa del text. Va diferenciar 7 tipus de text: descriptiu, narratiu,
explicatiu, argumentatiu, conversacional, predictiu i poètic.
Tant en els textos escrits com en els orals, s’hi contenen, en realitat, seqüències
textuals, és a dir, s’alternen tipologies diverses en un mateix text o discurs.

Funcions comunicatives i tipologies textuals
GE
FÒ STIÓ
RM C
UL OM
ES U
N
S O IC A
CI CI
AL Ó
S

IN FO

IC A
ÜÍ S T

RE

R
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U
G

Ó
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C
A

M

L I NG
E TA

RM A
R

OBTENIR
INFORMACIÓ

Font: Programa d’Immersió Lingüística (Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics)

5.2 Estratègies d’intervenció docent.
A partir dels processos i les etapes d’adquisició d’una llengua i els factors que hi
incideixen, els docents han d’adaptar-hi la seva intervenció a l’aula per facilitar als
aprenents el procés d’adquisició de la L2. Les ajudes que pot donar l’adult en
qualitat d’expert, sovint de naturalesa implícita, tenen un valor altament educatiu.
Hi ha tres àmbits que caldria tenir en compte pel que fa al rol docent:
a) Seguir la seqüència didàctica bàsica
b) Proporcionar suports o bastides
c) Garantir la comprensibilitat de l’input.
d) Interioritzar i automatitzar el paper del docent com a model lingüístic, com a
corrector subtil i com a dinamitzador de la producció lingüística.

a) Seguir la seqüència didàctica bàsica. Un alumne en procés d’aprenentatge de la
L2 necessita molt ajut per part del docent. Aquest ajut es pot sistematitzar seguint
una seqüència d’ensenyament progressiva:

25

Adam, J.M. (1985): "Quels types de textes?". Dins Le Français dans le Monde, núm. 192, p. 39-43.
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Font: Curs de Formació sobre l’Esenyament Protegit

1. Presentació explícita. Cal començar presentant la nova informació, tant si es
tracta d’instruccions per fer una tasca, d’un exponent lingüístic o d’un contingut
conceptual.
2. Modelatge. El docent aplica el que ha presentat davant del grup d’alumnes i
explicita el procés que segueix (“pensar en veu alta”).
3. Pràctica guiada. Abans de demanar que l’alumne apliqui el nou coneixement de
manera autònoma cal que ho faci amb el suport del docent. Aquest suport pot ser
personal o amb ajuts materials concrets (“bastides” de suport).
4. Pràctica independent. L’alumne aplica de manera autònoma el nou coneixement,
que encara s’ha de consolidar. Per això és important que, a partir del moment en
què s’ha treballat, aquest coneixement resti present en els processos d’aula fins
que l’alumne l’automatitzi o l’incorpori al seu bagatge de manera consolidada.

b) Proporcionar suports o bastides26: són els ajuts que el docent pot donar a
l’alumnat sense competència lingüística per tal que pugui comprendre i portar a
terme les tasques acadèmiques, que altrament no podria abordar amb èxit.
L’ús de bastides de suport sempre s’ha d’ajustar al nivell competencial de l’alumne.
Aquest suport ha de ser més intens en el moment en què el professor introdueix un
nou contingut, sigui metodològic o conceptual. A mesura que l’alumne augmenta la
seva competència comunicativa, el docent ha d’anar retirant els suports de forma
progressiva.
En sentit ampli, qualsevol ajut que el docent facilita a l’alumne es pot considerar
una bastida. Els exemples poden ser aclaridors:

26

-

Fer seure l’alumne que té més dificultats amb un company que té més
competència comunicativa.

-

Ajudar-lo directament.

-

Proporcionar-li imatges (fotografia, vídeo) que facilitin la comprensió.

De l’anglès scaffolding: protegir i acompanyar el procés d’aprenentatge.
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-

Presentar-li la nova informació en forma visual (organitzadors gràfics:
quadres, mapes conceptuals...).

-

Donar-li models ben fets de la tasca que es proposa.

-

Donar-li pautes que facilitin l’execució de la tasca pas a pas: murals d’aula,
fitxes per al portfoli personal...

-

Adaptar el discurs i/o adaptar la tasca.

-

...

b) Garantir la comprensibilitat de l’input. Ja hem vist que en situació escolar els
alumnes reben una gran quantitat d’entrades d’informació en la nova llengua –
inputs. Però l’input pot actuar només com a soroll si no reuneix una sèrie de
condicions per a esdevenir comprensible. Garantir aquesta comprensibilitat és la
clau de l’aprenentatge lingüístic. Quan l’alumne és capaç de seleccionar i assimilar
una part d’aquest input perquè el comprèn parlem d’intake o d’inici del procés
d’adquisició d’una L2 i posteriorment d’output, quan l’alumne s’aventura a parlar. A
un input de qualitat, li correspon un output també de qualitat.
INPUT

INTAKE

Rebuda
d’informació

Selecció
d’informació

OUTPUT
Producció

Per fer-ho possible, calen condicions com ara temps d’exposició (amb qualitat
quantitat) amb situacions d'interacció i amb una pràctica comunicativa sistemàtica
lligada a situacions reals i funcionals.
El docent pot garantir la comprensibilitat de l’input simplificant els texts orals i
escrits o proporcionant ajudes que en facilitin la comprensió, com suports visuals:
fotografies, vídeos, organitzadors gràfics...

c) Interioritzar i automatitzar el paper del docent com a model lingüístic, com a
corrector subtil i com a dinamitzador de la producció lingüística. Per facilitar
l’aprenentatge de la llengua dels alumnes d’una L2 és convenient que els mestres
que els atenen tinguin clau el seu paper en l'aspecte lingüístic, més enllà de les
activitats d’ensenyament explícit.
Per fer un ús adequat de les estratègies, més que aprendre-les i ferne una aplicació directa, cal incorporar-les a l’estil docent i utilitzarles quotidianament en la relació amb l’alumne. Això és el que
pretenen aquestes pàgines, on es descriuen els moments educatius
més habituals de la relació entre docents i alumnes i com es poden
aprofitar per a l’adquisició del llenguatge.
Ús del llenguatge a l’escola p. 21
Aquest paper implica que el docent sigui model lingüístic, dinamitzador, interlocutor
i corrector sutil, funcions del docent que es produeixen simultàniament i que es
complementen.

5.3 La capacitació digital de l’alumnat nouvingut
És evident que, en la nostra societat, l’ús de la tecnologia ja no és una habilitat més
sinó que forma part del context i té un caràcter instrumental en els aprenentatges.
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Per tant, s’ha de garantir la inclusió digital de tot l’alumnat27, independentment de
les seves característiques.
Les revolucions tecnològiques ens obliguen a canviar la nostra manera de
relacionar-nos amb el món i, com a docents, no les podem ignorar. No es tracta de
fer determinades activitats amb recursos TIC, sinó que hem d’entendre que les
possibilitats que ofereixen aquestes tecnologies han transformat l’entorn
d’aprenentatge i que ja no ens podem conformar a fer que els nostres alumnes
siguin “visitants” a la xarxa, sinó que també n’han de ser agents actius. Des d’una
perspectiva educativa, però, no podem perdre de vista que aquest ús de la xarxa,
com el de qualsevol altre instrument, ha de tenir en compte els principis
metodològics que han de ser presents en l’itinerari de l’alumnat nouvingut pel que
fa a la capacitació lingüística i a l’accés als continguts curriculars.
D’altra banda, tal com ja s’ha dit, en els enfocaments comunicatius d’aprenentatges
de segones llengües es considera que, per a obtenir aprenentatge, la llengua ha de
ser utilitzada en tasques significatives, les activitats han de promoure activitats
reals i la llengua ha de ser també significativa28. Es tracta d’un enfocament
metodològic funcional, en el qual l’ús de la llengua per a una varietat de funcions i
contextos propers a la realitat de l’alumnat possibilita el desenvolupament de les
competències lingüístiques. És evident que, si se’n fa un ús adequat, els recursos
digitals i, especialment, les eines 2.0 ofereixen l’activitat de plantejar activitats
orientades per aquest paradigma basat en al comunicació en contextos d’ús real de
la llengua.
L’ús de les tecnologies digitals ha format part des del principi de les estratègies que
s’han promogut per facilitar l’adquisició de la llengua per part de l’alumnat
nouvingut. De fet, entre els recursos amb els quals es dotaven les aules d’acollida
dels centres que atenien una proporció significativa d’alumnat nouvingut, s’hi
incloïa tant maquinari com programari digital i l’ús de les TAC formava part de la
formació del professorat adscrit a aquestes aules.
En aquest àmbit, és de gran interès l’estudi L’avaluació i potenciació de l’ús de les
TIC per a l’atenció a la diversitat 29, que presenta una comparació entre l’ús de les
TIC amb l’alumnat nouvingut de les aules d’acollida i l’alumnat general de aules
ordinàries. D’acord amb les dades d’aquest estudi, pel que fa a l’ús global de les
noves tecnologies, s’ha de dir que és, amb diferència, a l’aula d’acollida on estan
més implementades:

27

El Pla TAC de centre (2009). Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.
Nussbaum, L. i Bernaus, M. [editores] (2001): Didàctica de las lenguas extranjeras en la Educación
Secundaria Obligatoria. Barcelona: Editorial Síntesis, pàg. 69.
29
Rovira, M. i Suarí, E. (2009): L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per a l’atenció a la diversitat.
Vilassar de Mar: Envit. Les aules d’acollida que van participar en l’estudi van ser 630, que representaven
el 51,47% de les aules existents en el moment de fer l’estudi.
28
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Elaborat a partir de Rovira, M. i Suarí, E. (2009):

L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per a l’atenció a la diversitat.
Si ens fixem, per exemple, en el tipus de programes que es fan servir a les aules
d’acollida, s’utilitzen més el recursos pròpiament educatius (programari o portals) i
a l’aula ordinària predomina més aviat l’ús d’aplicacions informàtiques no
específicament educatives (ofimàtica):

Programes utilitzats més habitualment a l'aula

Programari educatiu
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Programari informàtic
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Elaborat a partir de Rovira, M. i Suarí, E. (2009)

L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per a l’atenció a la diversitat.
Una altra conclusió important de l’estudi és que les TIC faciliten que les produccions
dels alumnes siguin més igualitàries, ja que, en principi, els recursos són els
mateixos per a tothom, de manera que són també un element que afavoreix
l’autoestima dels alumnes que es trobin en alguna situació de desavantatge.
L’estudi conclou que “les aules d’acollida esdevenen, així, el laboratori on
s’implementen tant les noves tecnologies com les noves estratègies pedagògiques
que se’n poden derivar”30 i assenyala, entre d’altres, com factors que contribueixen
a aquesta situació, el perfil dels professors, que qualifica com a “altament
30

Rovira, M. i Suarí, E. (2009): L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per a l’atenció a la diversitat.
Vilassar de Mar: Envit, p. 133.
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adaptables, molt flexibles, innovadors i amb molts recursos”31 i la inversió en TIC
que des del Departament d’Ensenyament s’ha fer per a les aules d’acollida.
Tenint en compte que l'alumnat nouvingut necessita suports específics més enllà de
la primera acollida i de l'aprenentatge inicial de la llengua, seria convenient
projectar cap a l’aula ordinària aquestes dinàmiques innovadores. Aspectes com,
per exemple, formular els textos en un llenguatge accessible a l’alumne sense
rebaixar-ne els continguts, treballar el vocabulari clau, proporcionar organitzadors
gràfics o visuals, fer que les activitats siguin realment significatives... són molt més
fàcils d’implementar en un context digital i, en alguns casos, resulta difícil imaginar
que es puguin plantejar deixant de banda aquest context.

5.3.1 La comunicació digital
Sovint els nostres alumnes ja són usuaris de la xarxa32 i, segurament estan
familiaritzats amb les característiques de les formes discursives que es troben a la
xarxa:
•

La xarxa ha generat noves pràctiques comunicatives, que poden classificarse en sincròniques (autor i lector interactuen en temps real: xats, SMS...)
i asincròniques (fòrums, blocs, webs...).

•

El missatge comunicatiu s’organitza en unitats de significat petites. Els
fragments textuals són breus o fins i tot molt breus.

•

Els diferents missatges s’enllacen entre si amb hipervincles, que permeten
reconstruir el discurs en funció de les necessitats o de l’itinerari del receptor.

•

La multiplicitat de formats complementen el significat del discurs principal o
en formen part inseparable: es combinen textos escrits, àudios, vídeos i
gràfics (multimodalitat).

•

La xarxa facilita el contacte sense limitacions de distància, per la qual cosa
incrementa els usos plurilingües i interculturals. En el cas de l’alumnat
nouvingut, aquest és un aspecte rellevant ja que permet que persones que
geogràficament estan molt allunyades conservin el contacte amb les seves
cultures d’origen i, a més, puguin compartir les seves vivències amb
persones que es troben en situacions semblants.

Per saber-ne més
Daniel CASSANY, Ensenyar llengües a l’època d’Internet. A La mirada experta:
ensenyar i aprendre llengües.
Diversos autors (2010). Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Edit.
Graó. Biblioteca Guix núm. 172. Barcelona.
Departament d’Ensenyament (2012): Lectura en digital.

31

Rovira, M. i Suarí, E. (2009): L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per a l’atenció a la diversitat.
Vilassar de Mar: Envit, p. 135.
32
Tot i que aquesta afirmació pot ser, en general, certa no hem de perdre de vista que ens podem
trobar amb l’alumnat nouvingut que estigui familiaritzat amb la xarxa ni amb l’ús de recursos
tecnològics.

37

Didàctica del català com a segona llengua per a l’alumnat nouvingut

5.3.2 L’aplicació de les tecnologies digitals a l’aula
La presència de les TAC –tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació– a les aules
no ens ha de fer perdre de vista que, en realitat, han de ser una eina al servei de
l’aprenentatge més que no pas una finalitat en si mateixes. Més enllà de l’atracció
que exerceixen en l’alumnat jove –i que les converteix en un factor de motivació
gens negligible–, són un recurs extraordinari que, ben aplicat, pot portar a un
veritable replantejament de la nostra cultura pedagògica:
•

L’accés a la xarxa i la construcció personal d’itineraris de lectura a partir dels
hipervincles permeten un paper actiu de l’alumne en l’obtenció d’informació
i, per tant, en la construcció de coneixement.

•

La facilitat del contacte interpersonal, dins i fora de l’aula, permet treballar
cooperativament i construir coneixement de manera compartida.

•

La hipertextualitat que caracteritza la lectura digital acostuma els receptors
al pensament fragmentat i al que s’anomena multitasking; sovint els
joves poden fer més d’una tasca a l’hora. Aquest nou estil d’aprenentatge
topa amb l’estructura escolar vigent, que és lineal, i encaixa millor amb el
plantejament de l’aprenentatge per tasques, d’altra banda, més proper a
la realitat i per tant més competencial.

•

La gran quantitat d’informació a què tenim accés i el canvi en la manera de
construir coneixement fa créixer la importància de l’aprenentatge
informal33.

Viure en la societat de la informació reclama un ús conscient i racional de les TAC.
Des d’aquest punt de vista, treballar la competència comunicativa a les aules d’avui
dia també implica la competència digital.
En aquest context educatiu, el paper del docent inevitablement es desplaça i, de ser
transmissor del coneixement en l’escola tradicional, ha de passar a ser gestor de
l’aprenentatge. Podem resumir el paper del docent en una aula TAC en aquestes
funcions:
-

Ensenyar l’alumne a accedir a la informació i gestionar-la en funció dels
objectius que s’hagi fixat (competència informacional).

-

En el marc de la selecció de la informació, ensenyar a llegir de manera crítica
els documents que es poden trobar a la xarxa34.

-

Ensenyar a fer un bon ús d’Internet, també pel que fa als aspectes d’ètica i
privacitat que s’hi relacionen35.

-

Potenciar la interacció entre iguals amb l’ajut de les eines TAC.

-

Ser el model en l’ús de les TAC i en el registre lingüístic més adient en cada cas,
en les comunicacions a través de xarxes socials, blocs, etc.

-

Treballar el model comunicatiu associat a la xarxa: gèneres, registres, correcció
formal, qualitat de les produccions...

33
El Consell d’Europa defineix l’aprenentatge informal com “el aprendizaje resultante de actividades
cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está organizado o estructurado en cuanto
a objetivos, tiempo o apoyo para el aprendizaje. Puede ser no intencionado desde el punto de vista de
quien aprende.” [setembre 2012]
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/proposal2012_es.pdf
34
Vegeu, en aquest sentit, la pàgina de Francina Martí
35
Podeu consultar el bloc d’Alex Egea: democraciaieducacio.blogspot.com
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Per saber-ne més
Les Flipped Classroom
plantegen un canvi de rol del
docent, basat en l’ús de les TAC
a l’aula

5.4 Recursos
A l'apartat de projectes de la xtec hi ha un espai per a nouvinguts on es poden
trobar orientacions, informació i recursos relacionats amb l'atenció a aquest
alumnat:

Espai alumnat nouvingut de la xtec
Pel que fa als recursos específicament adreçats a l'aprenentatge de la llengua, s'hi
poden trobar informacions sobre materials didàctics i continguts teòrics i
orientacions curriculars:
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5.4.1 Recursos en línia
També es poden trobar a la xarxa recursos digitals d'aplicació directa a l'aula
específics per a l'alumnat novingut, entre els quals es poden destacar:
- L’apartat Acollida de l'Edu365 que conté recursos ineractius per a l'aprenentatge
global de la llengua, com ara el Vincles i el Galí, i també molts altres recursos que
permeten treballar les habilitats comunicatives i el lèxic.
- Un altre portal amb recursos d'interès, alguns dels quals pensats per a l'alumnat
nouvingut és Espurn@.
A més dels que podem trobar en aquests portals, existeixen tota una sèrie de
recursos que poden ser molt útils, especialment per que fa al treball de les
habilitats lingüístiques de recepció, producció, interacció i mediació orals i escrites.
a) Recepció. A hores d’ara, Internet és com una gran biblioteca multimèdia. Sovint
ens és més fàcil consultar un cercador que una enciclopèdia. La facilitat en la
localització d’informació, tant escrita com gràfica i audiovisual, és, per tant, un
dels avantatges principals de l’ús d’Internet a l’aula.
També cal destacar la possibilitat d’escoltar models correctes de llengua oral,
tant si són enregistrats pel docent com ja existents a la xarxa.
RECURSOS RECEPCIÓ
•

Cercadors: http://www.xtec.cat/~nsarsane/links_ce.htm

•

Cercadors de vídeo i àudio: www.edu3.cat, You Tube, Educatube...

•

Diccionaris: DIEC, http://www.dicdidac.cat/ http://www.diccionaris.cat/,
http://www.multilingue.cat/,

•

Enciclopèdies digitals: Viquipèdia, El cos humà, Ciències, Enciclopèdia
Catalana...

•

Portals educatius: www.edu365.cat, escriptoris de Primària i ESO...

b) Producció. El programari de qualsevol ordinador té una sèrie de recursos que
faciliten l’escriptura o l’enregistrament de veu. Les eines 2.0 que trobem a la
xarxa, sovint de manera gratuïta, permeten fer-ne un tractament molt acurat i
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difondre-les. Però les possibilitats més interessants vénen de la possibilitat de
difondre les produccions dels alumnes a través de blocs, pàgines web i xarxes.
RECURSOS PRODUCCIÓ
•

Glossaris i correctors: Softcatalà

•

Eines 2.0: Repositori Crea

•

Blocs: Xtec Blocs, Blogger

•

Enregistrament de veu: Programa Audacity i altres recursos a Xtec Ràdio,
Vocaroo,

•

Vídeo: el programari de l’ordinador inclou programes d’edició de vídeo.
Google té el programa Picasa, que permet editar i compartir petits
muntatges a partir de fotografies. Vegeu també Xtec Media.

•

Creació de contes multimèdia: Una mà de contes

c) Interacció. El repertori de possibilitats és immens. Des de l’aula virtual (Moodle)
que permet la creació de fòrum, passant per la construcció de documents
col·laboratius (wikis) fins als projectes compartits, que poden implicar més d’un
centre de qualsevol part del món.
S'ha de destacar l’ús de blocs d’aula i blocs personals, pel seu paper de
valoració dels productes dels alumnes, la difusió que permet –en el cas
d’alumnes d’origen estranger, facilita que pugui mostrar els seus productes
escolars a familiars i amics del lloc d’origen- i el caràcter marcadament
comunicatiu –i per tant competencial- que té elaborar un enregistrament o un
escrit per difondre’l a través d’un bloc.
RECURSOS INTERACCIÓ
•

Llibre digital: Prestatgeria Digital Xtec, Calameo...

•

Wiki: eduwiki, wikispaces...

•

Projectes en xarxa: col·leccions, projectes Xtec (en destaquem Voltem pel
món, per a alumnes d’aula d’acollida), projectes Iearn...

•

Aules digitals i repositoris de recursos per a docents: Projecte Espurna,
Iearn-Pangea...

•

Adreces per compartir arxius: Dropbox, Google Drive, http://typewith.me/
...

d) Mediació. En l’ensenyament d’una L2, les TAC ens permeten facilitar la
comprensibilitat de l’ínput amb: suports visuals, diccionaris bilingües i
traductors automàtics; escriure amb lletra clara i amb correcció, fent servir un
processador de text, també facilita a l’aprenent de L2 la comprensió del
missatge escrit. Les aules equipades amb projector i pantalla –especialment la
pissarra digital interactiva (PDA) – permeten escriure i cercar imatges de suport
en el mateix moment.
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RECURSOS MEDIACIÓ
•

Bancs d’imatges: Flickr, Ministerio de Educación y Ciencia...

•

Diccionaris: DIEC, http://www.dicdidac.cat/ http://www.diccionaris.cat/,
http://www.multilingue.cat/,

•

Diccionaris bilingües: amazic, àrab, urdú, xinès...

•

Enciclopèdies digitals multilingües: Viquipèdia permet accedir a la mateixa
informació en català o en la L1 de l’alumne.

•

Traductors en línia: la Generalitat recull en una pàgina web una sèrie
Una
de
les
més
utilitzades
és
d’adreces.
http://translate.google.com/?hl=ca
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6. La programació de continguts
Programar és una de les feines fonamentals de la tasca docent i, segons molts
experts, una bona planificació i una previsió acurada de les situacions
d’aprenentatge i dels recursos que hi han d’anar associats és un dels factors que
més influeix en un ensenyament efectiu.
Segons Daniel Cassany,
Una programació és un pla de treball previ a l’activitat, que inclou tots els aspectes
que configuren, i que sistematitzen l l’ordenen. (...)
L’estructura d’una programació és molt propera a una hipòtesi de treball que
es projecta en un triple sentit: en el pla dels continguts, en el del les
habilitats i requisits tècnics que exigirà a alumnes i professors, i en la seva
dimensió temporal (Rué, 1992).
Cassany, D.:Ensenyar llengua p. 59.
D’acord amb les orientacions del Departament d’Ensenyament per al desplegament
del currículum, una programació ha de tenir en compte els aspectes següents36:

Daniel Cassany proposa un decàleg sobre la programació, que vol ser també un
element per a la reflexió:

36

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Del currículum a les programacions. Una
oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica.
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1.1.1.1 DECÀLEG DE LA PROGRAMACIÓ
1. La programació és una resposta a les necessitats educatives d’alumnes,
centre, pares i mestres.
2. La programació ha de facilitar la feina, mai entorpir-la.
3. Programar és un acte conjunt, coordinat. Implica col·laborar amb els
alumnes i els altres mestres.
4. Fer una programació vol dir seleccionar i, per tant, prioritzar i renunciar a
alguns punts.
5. La programació és un element viu, que evoluciona i canvia durant el curs.
6. La programació ha d’admetre la possibilitat d’error.
7. La programació ha de tenir en compte l’avaluació i n’ha de ser, també,
objecte.
8. La programació que frena la iniciativa del grup o de l’alumne és negativa. La
programació que controla i regula les seves iniciatives és positiva.
9. La programació pot ser una graella, una llista ordenada, un text o una
organització mental.
10. Programar és la suma de filosofia, tècnica, pràctica, cap i cor.
CASSANY. D, LUNA. M, SANZ. G (1994)
Ensenyar llengua. Editorial Graó.

6.1 Ordenació dels continguts
A partir d’aquestes premisses, l’ordenació i seqüenciació d’activitats es pot
estructurar de diferents maneres però sempre ha de ser coherent amb el
plantejament didàctic i metodològic que es fa per a la matèria en qüestió i tenir
com a objectiu l’assoliment dels continguts que s’estableixen per a cada etapa i per
a cada tipologia d’alumnes. En el nostre cas, per a l’ensenyament i l’aprenetatge
del català a l’alumnat nouvingut, ens basem en un enfocament comunicatiu de la
didàctica i l’adquisició de segones llengües, a partir dels currículums vigents i de les
orientacions del MECR i del Programa d’Immersió Lingüística37.
Pel que fa als continguts, l’objectiu amb l’alumnat que fa l’aprenentatge de la
llengua vehicular en un moment posterior a les edats inicials de l’escolaritat
obligatòria no pot ser un altre que el d’aconseguir, com més aviat millor, un domini
d’aquesta llengua que permeti l’accés al currículum ordinari en les millors
condicions possibles38. Per tant, en darrer terme, els objectius són, com per a la
resta de l’alumnat, els que marquen els currículums, però, evidentment, cal tenir
en compte que l’adquisició d’una nova llengua demana un procés llarg
d’aprenentatge39.
Els continguts que marquen les etapes del progressiu domini de la llengua es
desenvolupen habitualment a partir del nivells que defineix el MECR. En el nostre
sistema educatiu s’han arbitrat mesures perquè l’alumnat nouvingut pugui, alhora
que se sent acollit, fer un aprenentatge inicial de la llengua de la manera més

37

Vegeu l'apartat d'aquest curs "3.Marc curricular".
Sobre els processos i etapes referits a l’adquisició d’una nova llengua en un context acadèmic vegeu
l'apartat d'aquest curs "2. L'adquisició d'una nova llengua". En el curs telemàtic "Estratègies de suport a
l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària" es tracta l’accés al currículum ordinari de
l’alumnat nouvingut (més informació a l'apartat de formació de l'espai sobre l'alumnat nouvingut de la
xtec).
39
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Del currículum a les programacions. Una
oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica.
38
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intensiva possible, la més important de les quals és, en els centres que reben una
quantitat significativa d’alumnat nouvingut, el recurs de les aules d’acollida.
Es considera que l’alumnat nouvingut ha de rebre atenció, a l’aula d’acollida o
mitjançant altres mesures que es puguin implementar, per a l’aprenentatge
intensiu de la llengua fins a arribar a un nivell equivalent al A2 del MECR (nivell
bàsic) i que s’ha de continuar reforçant l’aprenentatge de la llengua fins que
assoleixi l’anomenat Nivell Llindar (B1), la qual cosa no vol dir que a partir d’aquest
moment no continuï necessitant suports addicionals. A l’annex 1 d’aquest document
trobareu una proposta d’adaptació per a escolars dels descriptors del MECR per als
tres primers nivells de referència per a producció, expressió i interacció orals i
escrites dels Nivells A1, A2 i B1.
Per saber-ne més:
A l’espai per a nouvinguts de l’xtec trobareu:
-

Objectius per al nivell A2 (dins d’Orientacions per a les proves de les aules
d’acollida)

Un dels criteris d’ordenació dels continguts dels programes de llengües estrangeres
o de segones llengües és a partir dels anomenats “temes de comunicació”. D’acord
amb el MECR, al voltant d’aquests temes “s’articulen el discurs, la conversa, la
reflexió i la redacció” i en proposa els següents40:
1. Informació personal
2. Habitatge i entorn
3. Vida quotidiana
4. Temps lliure i entreteniment
5. Viatges
6. Relacions amb els altres
7. Salut i benestar
8. Educació
9. Compres
10. Alimentació i beguda
11. Serveis
12. Llocs
13. Llengua
14. Condicions metereològiques
Aquests temes es relacionen amb el que el MECR anomena com a “àmbits”, que
defineix com a “esferes d’activitat o centres d’interès” i dels quals, dels molts
possibles, en defineix quatre41:
-

L’àmbit
L’àmbit
L’àmbit
L’àmbit

personal
públic
professional
educatiu

La tria dels àmbits (i, per tant, dels temes) en què se situa l’aprenentatge és molt
important perquè suposa preparar els aprenents per intervenir-hi i,
conseqüentment, té una gran influència “per a la selecció de situacions, finalitats,
tasques, temes i textos que constitueixen els materials i les activitats
40
41

MECR p. 78-79.
MECR p. 71.
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d’ensenyament i d’avaluació”42. Per tant, si s’opta per aquesta ordenació dels
continguts, a l’hora de la planificació s’ha de determinar en quins àmbits i sobre
quins temes volem preparar l’aprenent i com el preparem per fer-ho.
Aquesta ordenació per temes dels continguts s’acostuma a relacionar, encara que
no exclusivament, amb els materials que, partint d’un enfocament comunicatiu,
s’anomenen programes nocionals-funcionals. En aquests programes els objectius
s’estableixen en termes de funcions comunicatives que determinen la selecció i
organització del material lingüístic. Els components d’aquests programes són els
següents:
Funcions comunicatives que
l’aprenent ha de desenvolupar.
Nocions generals
Nocions específiques
Exponents lingüístics que
l’aprenent necessitarà per resoldre la
situació comunicativa

Les funcions comunicatives són el conjunt o
l’associació de diferents actes de parla (entesos com
la unitat mínima d’utilització de la llengua, que té
intenció, context i conseqüència).
Exemple: Demanar aclariments.
Són aquelles que s’associen a conceptes abstractes
(passat/present/futur, qualitat, gènere, lloc…).
Són les que tenen a veure amb la situació
comunicativa i es refereixen a conceptes concrets
(escola, aula, parlar).
És l’inventari de formes lingüístiques que es
necessiten per complir una funció determinada
(estructures, vocabulari, expressions).

Aquests repertoris (funcions, nocions, exponents) s’han de tenir en compte per
dissenyar o planificar seqüències didàctiques.
Un exemple d’aquest model és la programació per al Nivell llindar (B1) que es pot
trobar a la secció per a alumnat nouvingut de l’xtec:

Un altre exemple d’ordenació de continguts a partir de la perspectiva nocionalsfuncional és la següent, que parteix d’una visita al zoo43:
42

MECR p. 71.
Elaborat a partir de García, M. V. et al. (2003): Español como segunda lengua (E/L2) para alumnos
inmigrantes. Propuesta curricular para la escolarización obligatoria. Gobierno de Navarra, Departamento
d’Educación.
43
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Àmbit

Educatiu

Situació

Visita al
zoològic

Funcions

- Assenyalar
- Identificar
- Expressar
preferències
- Descriure

Exponents
- Això és
un/una...
- L’animal
que més
m’agrada
és...
- És un
animal que
té...
...

Nocions

Tipus de
textos

Àrees

- Noms
d’animals
- Anafòrics
(pronoms
demostrati
us)
- Verbs ser,
agradar, té
- Adverbis
de
quantitat
...

Expositiu i
descriptiu
orals i
escrits

Llengua i
ciències
naturals

6.1.1 Un exemple de seqüència didàctica: el treball per tasques
Aquest tipus de programa es consideren útils per a la implementació de
l’enfocament comunicatiu però es considera que, metodològicament, s’haurien
d’integrar en els anomenats currículums processuals, que es fixen més en el procés
que en el resultat final i que representen un pas endavant en l’ensenyament de
llengües. Els currículums processuals s’organitzen bé per tasques, projectes o
activitats o bé per continguts44, o bé es poden integrar tasques i continguts.
L’aprenentatge per tasques és especialment adequat per a l’enfocament
comunicatiu, ja que permet l’ús de la llengua en situacions reals de comunicació, a
més de presentar un ús instrumental del llenguatge. En el treball per tasques, es
presenta un objectiu o producte final, que serveix de fil conductor de totes les
activitats. La tasca pot ser senzilla (una sola activitat) o complexa (formada per
diverses subtasques).
El treball per tasques no vol dir que no es puguin fer activitats o exercicis per
treballar aspectes concrets de la llengua (lèxic o gramàtica, per exemple), sinó que,
tant com sigui possible, han d’adquirir sentit en el marc d’una tasca més global que
sigui significativa per als aprenents. De fet, dins d’una tasca es poden incloure
activitats amb intencionalitats diverses:
-

Activitats introductòries o de presentació de la tasca
Activitats comunicatives, com les que tenen a veure amb les habilitats
lingüístiques de parlar, escoltar, llegir i escriure.
Activitats facilitadores o possibilitadores, que permeten els treball específic
dels continguts (com, per exemple, les nocions específiques o els exponents
lingüístics que es necessiten per al desenvolupament de la tasca).

44

En els currículums basats en continguts és el tema curricular el que serveix de punt de partida de la
programació dels continguts. Seria un model que s’aplica, per exemple, en l’ensenyament de segones
llengües en programes d’immersió, en els quals totes les àrees de coneixement es converteixen en
contextos d’aprenentatge lingüístic.
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Des d’un enfocament comunicatiu, és evident que el treball sobre les activitats de recepció,
producció i interacció orals i escrites, ha d’estar integrat en la seqüència didàctica, tenint en
compte que es tracta d’un enfocament basat en situacions de comunicació que s’aproximin als
usos reals de la llengua amb activitats significatives, com podem deduir de la taula següent:

Això no vol dir, però, que no es puguin plantejar activitats separades per a aquestes destreses
encara que, finalment, el que es tracta és que els alumnes progressin en aquestes habilitats a
través d’un ús contextualitzat de la llengua.
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Estaire i Zanón presenten sis passos per dissenyar una seqüència didàctica
mitjançant el treball per tasques45:

1. Selecció del tema o àrea d’interès (no definició de la tasca), tenint en compte
els interessos, l’experiència, el nivell dels alumnes i la relació amb el currículum. A
continuació es por trobar un esquema que pot ajudar a generar temes per a les
tasques, partint del que es més proper a l’alumne:

Vicent Pascual, El tractament de les llengües

45

Zanón J. i Estaire, S. (2010): El diseño de unidades didàcticas mediante tareas en la clase de español.
Monográficos marcoELE, núm. 11.
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2. Relació dels objectius comunicatius de la unitat, a partir de les habilitats
comunicatives (producció, recepció i interacció orals i escrites). Per exemple:
Al final de la tasca els alumnes han hagut d’assolir els coneixements i la
competència comunicativa que s'han plantejat en els objectius amb un grau de
dificultat adaptat al seu nivell d’aprenentatge46. Exemples:
-

Donar informació oral per descriure una persona a partir d’un model

-

Entendre un text descriptiu senzill per escrit

3. Planificació de les tasca o tasques finals47. Aquest és el punt diferenciador del
treball per tasques respecte d’altres plantejaments. A l’hora de definir la tasca, s’ha
de tenir present que ha de servir per comprovar l’assoliment dels objectius
comunicatius.
4. Especificació dels continguts necessaris per a l’assoliment de la tasca. Aquest
continguts poden ser de dos tipus:
¾

Continguts temàtics en relació a la tasca proposada

¾

Continguts lingüístics i nocio-funcionals que calguin per desenvolupar la
tasca. S’hi haurien d’incloure les funcions, nocions i exponents lingüístics
que calen per a la resolució de la tasca.

3. Planificació de la unitat mitjançant tasques comunicatives i possibilitadores.
Aquí s’ha de descriure la seqüència d’activitats que formen part del procés de la
tasca.
4. Avaluació dels objectius programats. Es planteja una avaluació compartida i
que forma part del procés d’aprenentatge. L’aprenent és part activa d’aquest
procés, de manera que el plantejament de la tasca li ha de permetre valorar el seu
treball individual i el que fa com a part del grup, així com també els altres
elements que formen part del seu procés d’aprenentatge (paper del docent,
adequació dels materials...).
A l'annex 2 es pot trobar l'exemple de programació d'una tasca.

46

Cal especificar el nivell per al qual s’ha dissenyat la tasca (per exemple, A1, A2 o B1). S’ha de
procurar que en la redacció de l’objectiu es pugui identificar el grau de dificultat (si el text ha de ser curt
o llarg, si l’aprenent ho pot fer de forma independent o necessita algun model o altres tipus de suport...)
47
Podeu trobar exemples de temes per a tasques per a l’aprenentatge d’una L2 a Español como segunda
lengua (E/L2) para alumnos inmigrantes Propuesta curricular para la escolarizaciónobligatoria (pp. 8890).
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7. L’avaluació
Per avaluació entenem el procés de reflexió i anàlisi de tots els aspectes que formen
part del procés d’ensenyament-aprenentatge d’uns continguts curriculars. Ara bé,
en el context d’aula, l’avaluació de l’alumnat, en línies generals, és un dispositiu
pedagògic que no només dóna importància al resultat final dels aprenentatges, sinó
que vol conèixer el procés mitjançant el qual s’arriba a aquests aprenentatges, per
tal de fer els ajustaments didàctics i organitzatius corresponents. El currículum i les
orientacions del Departament d’Ensenyament per a les programacions dels
continguts curriculars recullen aquesta idea d’avaluació formativa i d’implicació de
l’alumne en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge:
En el currículum per competències, l’avaluació té una funció
reguladora de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, ja que ha
de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les
característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que
avança en els aprenentatges. Ha de permetre al professorat
contrastar el grau d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius de
les matèries i de les competències bàsiques i ajustar, si escau, els
processos didàctics. Per a l’alumnat, l’avaluació també esdevé un
element essencial per aprendre, ja que els alumnes que constaten el
seu progrés estan més preparats per avançar en els aprenentatges i
per seguir aprenent. Per tant, cal compartir amb l’alumnat el procés
avaluador, i fer-lo partícip i protagonista del seu procés
d’aprenentatge.48
Del currículum a les programacions.
Departament d’Educació

Per a aconseguir totes les virtualitats d’aquesta avaluació, cal que
l’alumnat sigui conscient de tot el procés seguit, que sigui capaç
d’usar funcionalment la reflexió sobre la llengua, revisant i
reformulant les seves produccions, i que aprengui a transferir el que
ha après en altres situacions. (...)
Atès, a més, que l’objectiu de l’ensenyament de la llengua és
aconseguir que els nois i les noies esdevinguin persones plurilingües,
cal canviar l’avaluació que podia tenir sentit en un marc monolingüe;
cal partir de la idea que hi ha diferents graus de domini d’una
llengua, i que cal tenir altres capacitats, com el canvi de llengües,
desconegudes en una persona monolingüe. En aquesta avaluació és
molt important que l’alumnat sigui conscient de la seva situació
plurilingüe i del fet que aquesta pot canviar.
Currículum educació secundària obligatòria –
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915.
Àmbit de llengües

Pel que fa als aprenentatges de segones llengües, des d’un enfocament
comunicatiu, també són les competències allò que se situa en el centre del procés
d’avaluació. Segons el MECR,

48
Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica
(2009): Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, Direcció General de l’Educació Bàsica i el
Batxillerat, p. 13.
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(...) el terme “avaluació” s’utilitza en el sentit de valoració del grau de
domini de la llengua que té l’usuari.
MECR, p. 215

De fet, en aquest document, la descripció dels objectius, els continguts i l’avaluació
dels nivells a assolir se centren en allò que han d’aprendre a fer els aprenents de L2
a l’hora de comunicar-se i els coneixements i habilitats que han de desenvolupar
per fer-ho i, per tant, la valoració dels aprenentatges és una part fonamental de
l’enfocament metodològic.

Per saber-ne més
Sobre l’avaluació de les habilitats lingüístiques comunicatives orals consulteu la
llicència d’estudis següent:
L'ensenyament de l'oral i la interacció a l'aula. Propostes per millorar les habilitats
cognitives i comunicatives dels alumnes, de Carme Bosch Grau (pp. 78-79).
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A més a més, els currículums vigents especifiquen per a cada àrea o matèria i per a
cada nivell49 els criteris d’avaluació. Aquest criteris han de donar resposta a les
preguntes següents50:
•

Què avaluar?

L’objecte d’avaluació ha d’anar molt més enllà d’identificar l’avaluació amb el
resultat obtingut en una prova finalista, de considerar l’examen com a únic element
a tenir en compte. Allò que s’ha d’avaluar és tot el que forma part del que s’ha fet a
l’aula51.
•

Quan avaluar?

L’avaluació ha de ser contínua des de l’inici del procés fins al final de la planificació.
•

Com avaluar?

Per avaluar necessitem disposar de criteris i instruments que siguin coneguts i
compartits tant pel docent com pels alumnes.
Així doncs, des d’aquesta perspectiva:
“La evaluación en el seno de la clase es, pues, diferente de la
evaluación externa o estandarizada impuesta desde el exterior del
aula por una autoridad académica ajena a ella para medir el
rendimiento de los alumnos, profesores o centros con la finalidad de
clasificar o seleccionar; se trata de una evaluación que se lleva a cabo
dentro de las cuatro paredes del aula y que (…) puede responder a
distintas finalidades.”
NUSSBAUM, L; BERNAUS,M. (editores)
Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria
Síntesis Educación
Pàg. 325

En conseqüència l’avaluació és un element viu en el context d’aula, en constant
procés de regulació i canvi segons les necessitats dels alumnes a partir d’allò que
s’estigui treballant. A més, els resultats d’una avaluació poden suposar
reajustaments en futures planificacions. L’avaluació és tasca del docent i de
l’alumne i, en aquest sentit, hem de defensar la concepció d’una avaluació que vagi
més enllà de la valoració exclusivament dels resultats (sobretot dels negatius) i
coresponsabilitzi tant al docent com a l’alumne, en la mesura que ambdós han de
compartir objectius, estratègies i mecanismes d’avaluació. Així, segons Cristina
Escobar:
“La evaluación en el seno de la clase amplia y sólidamente sustentada
en numerosas y variadas observaciones permite al profesor llegar a
comprendre los logros del alumno en profundidad (Gipps, 1994). La
evaluación deBe ante todo ser útil para los profesores y los
estudiantes, informar sobre los logros, el progreso y el esfuerzo y
alimentar la colaboración entre profsor y alumnos (Genesee y Upshur,
1996)”
Op. cit. Pàg. 327

49

Vegeu currículums de primària i secundària.
Per a més informació consulteu la pàgina 29 del document Del currículum a les programacions. Una
oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica (2009). Generalitat de Catalunya,
Departament d’Educació. Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.
51
Tant la planificació (objectius, continguts, metodologia i avaluació) com el procés. Tot plegat ens
hauria de permetre identificar la coherència del procés aplicat i la valoració sobre els resultats obtinguts.
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Un altre aspecte important a tenir en compte en l’avaluació és el de la qualificació
dels resultats de l’alumne. No és el mateix avaluar que qualificar. Avaluar és alguna
cosa més que atorgar un aprovat o un suspens a un alumne, determinar si el seu
nivell és notable o excel·lent. Avaluar és valorar tot el que s’ha treballat amb
l’alumne, així com contemplar tots els agents que hi han intervingut. La qualificació
de l’alumne ha de ser resultat de l’aplicació d’uns criteris i instruments establerts
pel docent i consensuats amb l’alumne. La informació obtinguda durant tot el
procés d’ensenyament i d’aprenentatge és el que ens ha de permetre qualificar
l’alumne arribats al final del procés. Per tant, l’avaluació és oberta i constant,
mentre que la qualificació comporta el tancament del procés.
“Evaluar en el seno de la clase no se ciñe pues exclusivamente a
calificar a los alumnos, con ser éste un asunto de suma importancia.
La clase es un lugar de toma de decisiones de muy diferentes tipos y
es primordial que las decisiones que se adopten estén sólidamente
fundamentadas (Hargreaves, 1999). La única forma de conseguirlo es
disponer de una información de calidad en la realidad sobre la que
queremos actuar. Para obtener información de calidad que sea
relevante para la finalidad concreta de cada acto de evaluación es
necesario diversificar los instrumentos utilizados para recabar la
información (observación sistemática, cuestionarios, entrevistas,
producciones de los alumnos, pruebas, diarios...), así como de las
fuentes de obtención de la misma (los alumnos, el profesor, el tutor,
la psicóloga del centro, los padres...).”
Op. cit., p. 329

Obtenir informació de qualitat, doncs, per valorar un procés comporta disposar del
recull d’un ampli ventall d’observacions, que pot ser de dos tipus (qualitativa i
quantitativa).
Informació qualitativa

Informació quantitativa

•

L’alumne fa servir el vocabulari adequat
per a la tasca.

•

L’alumne ha obtingut una puntuació de
7/10 a la prova de gramàtica.

•

L’alumne es bloqueja quan la professora
se
li
adreça
en
la
llengua
d’aprenentatge.

•

L’alumne ha comès 5 errors d’ortografia.

•

L’alumne ha
paraules.

escrit

un

text

de
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•

L’alumne col·labora amb els companys
en la resolució de tasques.

•

Al text narratiu l’alumne ha merescut
una qualificació de notable.

•

Els alumnes no han comprès la finalitat
de l’activitat.

•

El professor ha parlat durant 32 minuts.

•

El programa d’ordinador promou
interacció entre els alumnes.

la

La informació quantitativa permet classificar els alumnes segons la nota obtinguda,
la qual cosa ens pot permetre comparar-los i inferir qui pot ser millor que un altre,
però no ens dóna informació sobre les àrees que domina l’alumne i aquelles en què
encara presenta dificultats. Obtenir aquesta informació demana l’elaboració d’uns
ítems que permetin interpretar la informació numèrica. En canvi, la informació
qualitativa permet dur a terme una avaluació de tipus formatiu per tal d’incidir en la
millora del procés educatiu.

54

Didàctica del català com a segona llengua per a l’alumnat nouvingut

Per saber-ne més
•

Avaluar per aprendre, avaluar per motivar de Neus Figueras a La mirada
experta: ensenyar i aprendre llengües, Generalitat de Catalunya,
Departament d’Ensenyament, Col·lecció innovació i formació: llengua 1,
2011, pàg. 27-43.

•

Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de
l’alumnat en el marc del currículum per competències, Neus Sanmartí ,
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, Direcció General de
l’Educació Bàsica i el Batxillerat, 2010.

•

EALTA (European Association for language testing and assessment)

7.1 Instruments d’avaluació
Un instrument d’avaluació és aquella eina o indicador que ens permet comprovar
els criteris i objectius que ens hem proposat de desenvolupar amb els alumnes i
determinar si s’han assolit o no. Els instruments que es puguin dissenyar per a
qualsevol de les fases de l’avaluació, fins i tot per a l’avaluació final, com ara
proves, enregistraments, pautes d’observació sistemàtica..., no poden ser més que
una part de les activitats d’avaluació i en cap cas l’únic element per a la valoració
dels aprenentatges i/o de l’adequació de les seqüències d’ensenyament i
d’aprenentatge que hem dissenyat a les necessitats dels nostres alumnes.
La llista d’instruments d’avaluació pot ser amplíssima. Una proposta orientativa
podria ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’observació del treball diari.
El quadern de classe de l’alumne.
Les proves escrites i orals.
L’autoavaluació de l’alumne.
Registre de les anotacions del docent.
Entrevistes.
El diari d’aula, ja sigui individual o col·lectiu.
Qüestionaris o tests.
Revisions d’exercicis fets pels alumnes.
Coavaluació (entre alumnes).
Registres de seguiment setmanal o quinzenal que reculli els continguts
treballats, nombre de participacions, dificultats trobades, necessitats de
repàs, opinió del treball fet (individualment o en grup), dubtes generats...
Escales analítiques o rúbriques.
El portafolis.
...
Per saber-ne més:
A l’espai per a nouvinguts de l’xtec podeu consultar les orientacions i els
instruments d’avaluació de Primària i Secundària per a les aules d’acollida.

55

Didàctica del català com a segona llengua per a l’alumnat nouvingut

Bibliografia i webgrafia
•

Abdelilah-Bauer, J. (2007) El desafío del bilingüismo. Madrid: Ediciones
Morata.

•

Badia, J. (2008). "Ensenyar llengua a Catalunya avui". Dins Temes clau,
núm. 10, p. 4. Barcelona.

•

Barreiras, M. et al. (2009). Diversitat lingüística a a l’aula. Barcelona: Eumo
Editorial / Fundació Jaume Bofill.

•

Barreña, A.; Amorrortu, E.; Izagirre, E.; Idiazabal, I. (2005). Informe sobre
les llengües del món. Barcelona: Unesco Catalunya, Angle Editorial.

•

Bosch, C. (2003). L'ensenyament de l'oral i la interacció a l'aula. Propostes
per millorar les habilitats cognitives i comunicatives dels alumnes. Llicència
d’estudis.

•

Cassany, D.; Luna, M.; Sanz, G. (1993). Ensenyar llengua. Graó.

•

Centre UNESCO de Catalunya. (2010). Informe mundial de la Unesco.
Invertim en la diversitat cultural i el diàleg intercultural.

•

Coelho, E. (2004). Aprendre llengua a través del currículum. Les condicions
ideals per a un aprenentatge de llengua. Dins Revista de Tractament
Integrat de Llengua i Continguts. Monogràfic sobre les III Jornades de
l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Barcelona: Institut Europeu de
Programes d’Immersió.

•

Coelho, E. (2005). Estratègies per a una instrucció comprensible. Material
lliurat per E.Coelho al workshop celebrat al Departament d'Educació, el dia
15 d'octubre de 2005.

•

Estaire, S. i Zanón, J. (1994). Planning classwork. A task based approach.
Oxford: Heinemann English Language Teaching.

•

García, M. V. et al. (2003): Español como segunda lengua (E/L2) para
alumnos inmigrantes. Propuesta curricular para la escolarización obligatoria.
Gobierno de Navarra, Departamento de Educación.

•

Generalitat de Catalunya. (2006). Estatut d’Autonomia de Catalunya.

•

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social: "Llengua,
immigració i ensenyament del català" [col·lecció].

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (1996): Programació de
llengua catalana per a l’alumnat nouvingut.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació (2004):
llenguatge a l’escola. Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2007): Ordenació dels
ensenyaments de l’educació primària Decret 142/2007, de 26 de juny,
DOGC 4915.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2007): Ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària Decret 143/2007, de 26 de juny,
DOGC 4915.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Del currículum a
les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació
bàsica.

L’ús

del

56

Didàctica del català com a segona llengua per a l’alumnat nouvingut

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Pla per a la
Llengua i la Cohesió Social (Pla LIC).

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Llei d’Educació
de Catalunya (LEC).

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009): Pla Lic Annex 1.
Les aules d’acollida.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació: Aplicatiu per elaborar el
Projecte Lingüístic de Centre.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Servei d’Immersió i
Acolliments Lingüístics (2007-2013): Materials de formació del Programa
d’Immersió Lingüística

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (2012): Alumnes
nouvinguts. Aula d’acollida. Document dins les Instruccions per a
l’organització i funcionament dels centres per al curs 2012-2013.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics: Estratègies d’intervenció lingüística.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament : Orientacions per a
les proves de les aules d’acollida.

•

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament: Programacions dels
Nivells A2+, B1 i B2 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

•

Generalitat de Catalunya,
competències bàsiques.

•

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística (2011):
Programa de llengua catalana. Nivell inicial [A1].

•

Del Río, M. J. (1993). Psicopedagogía de la lengua oral. Barcelona: ICE –
Horsori.

•

Lladó, J. et alt. (2005). Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament
de la llengua.. Dins Antropologia de l’Educació, 4. p. 34-36. Palma:
Universitat de les Illes Balears.

•

Linguamón Casa de les Llengües.

•

Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. http://trunc.it/jq7e5.

•

Ministerio de Educación, Organismo Autónomo Programas
Europeos (OAPEE): Portolio Europeu de les Llengües.

•

Medina, F. (2011). Materials del curs de Formació sobre l’Ensenyament
Protegit.

•

Moreno, J.C.; Serrat, E.; Serra, J.M.;
Farrés, J. (2002). Llengua i
immigració, Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. Generalitat de
Catalunya, Departament de Benestar i Família.

•

Nussbaum, L. i Bernaus, M. [editores] (2001): Didàctica de las lenguas
extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria. Barcelona: Editorial
Síntesis

•

Oller, J. (2008). El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana
per part de l’alumnat estranger escolaritzat a l’educació primària de
Catalunya: factors explicatius i relacions d’interdependència lingüística [tesi
doctoral]. Universitat de Girona.

Departament

d’Ensenyament:

Xarxa

de

Educativos

57

Didàctica del català com a segona llengua per a l’alumnat nouvingut

•

Pascual, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d'educació
plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport (Suport a
l'ensenyament en valencià, 15).

•

Rovira, M. i Suarí, E. (2009): L’avaluació i potenciació de l’ús de les TIC per
a l’atenció a la diversitat. Vilassar de Mar: Envit.

•

Ruiz, U. [editora] (2000): Didàctica de la segunda lengua en educación
infantil y primaria. Barcelona: UAB, Síntesis.

•

UNESCO: Atlas interactiu UNESCO de les llengües en perill.

•

Zanón J. i Estaire, S. (2010). El diseño de unidades didàcticas mediante
tareas en la clase de español. Dins Monográficos núm. 11. Antología de los
encuentros internacionales del español como lengua extranjera, Las Navas
del Marqués.

58

Annex 1. Escales dels nivells de llengua del MECR.
Extret de: LLADÓ, J. et alt. (2005): Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua. Palma: Universitat de les Illes
Balears. (Antropologia de l’Educació;4). p. 34-36.

Escala de domini per a la comprensió oral i escrita

Comprensió escrita

Comprensió oral

Nivell inicial
A1
Nivell bàsic
A2
Nivell llindar
B1
Nivell inicial
A1
Nivell bàsic
A2
Nivell llindar
B1

L’aprenent pot seguir una intervenció del professor o dels companys si és lenta i acuradament articulada amb
pauses llargues que li permetin assimilar-ne el sentit.
L’aprenent pot comprendre prou per poder respondre a les necessitats comunicatives concretes de l’aula i del
centre a condició que la dicció sigui clara i el parlar lent.
L’aprenent pot comprendre una informació senzilla sobre temes de la vida quotidiana a l’aula o al centre o
relativa a les matèries curriculars, reconeixent els missatges generals i els punts de detall, a condició que
l’articulació sigui clara i l’accent familiar.
L’aprenent pot comprendre textos curts senzills, llegint frase a frase i rellegint si és necessari, remarcant els
mots i expressions més elementals.
L’aprenent pot comprendre textos curts senzills sobre temes concrets corrents amb una freqüència elevada de
llengua quotidiana i un vocabulari molt freqüent.
L’aprenent pot llegir els textos sobre temes relatius a les matèries curriculars i als seus interessos amb un
nivell satisfactori de comprensió i reconeixent els marcadors discursius més corrents. Pot identificar les
conclusions en textos argumentatius clarament articulats.
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Escala de domini per a la producció oral i escrita
Nivell inicial

Producció oral

A1

Nivell bàsic
A2

Nivell llindar
B1
Nivell inicial

Producció escrita

A1
Nivell bàsic
A2

Nivell llindar
B1

L’aprenent pot produir expressions simples, la major part aïllades.
L’aprenent pot descriure esdeveniments o activitats, projectes o preparatius
d’activitats i experiències de la vida quotidiana a l’aula i al centre.
L’aprenent pot descriure i comparar objectes i possessions.
L’aprenent pot explicar el que li agrada i el que no i fer exposicions
elementals sobre temes concrets corrents.
L’aprenent pot sostenir de manera raonablement fluïda una descripció
senzilla sobre un dels seus temes d’interès.
L’aprenent pot contar una història.
L’aprenent pot desenvolupar argumentacions suficientment bé com per ser
comprès sense problemes la major part del temps.
L’aprenent pot fer exposicions breus sobre temes relatius a les matèries
curriculars, suficientment clares per ser seguides sense dificultats.
L’aprenent pot escriure expressions i frases simples aïllades.
L’aprenent pot escriure una sèrie d’expressions i de frases senzilles unides
amb connectors simples sobre temes concrets corrents.
L’aprenent pot escriure textos ben connectats sobre una gamma de temes
concrets corrents i relatius a les matèries curriculars lligant una sèrie
d’elements discrets més curts en una seqüència lineal.
L’aprenent pot contar una història.
L’aprenent pot escriure un assaig o un informe que desenvolupi una
argumentació de manera sistemàtica.
L’aprenent pot sintetitzar informacions i arguments procedents de recursos
variats.
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Nivell inicial

Interecció oral

A1

Nivell bàsic
A2

Nivell llindar
B1

Nivell inicial

L’aprenent pot interectuar de manera simple, però la comunicació depèn
totalment de la repetició amb un parlar lent, la reformulació i les
correccions.
L’aprenent pot respondre a preguntes senzilles i fer-ne, reaccionar a les
afirmacions simples i emetre’n en el domini de les necessitats
immediates a l’aula i al centre escolar.
L’aprenent pot interactuar amb una facilitat raonable en les situacions
ben estructurades i en converses curtes a condició que l’interlocutor
aporti ajuda si es dóna el cas.
L’aprenent pot fer front als intercanvis corrents i senzills sense esforç,
excessiu: pot formular preguntes, respondre preguntes i intercanviar
idees i informació sobre temes concrets corrents i relatius a les matèries
curriculars.
L’aprenent pot comunicar-se amb una certa seguretat sobre temes
concrets corrents i relatius a les matèries curriculars.
L’aprenent pot intercanviar i confirmar les informacions, fer front a les
situacions menys corrents i explicar per què té una dificultat.
L’aprenent pot expressar el seu pensament sobre un tema abstracte o
cultural (un llibre,
una pel·lícula , tec.)
L’aprenent pot demanar o transmetre per escrit detalls personals.

Interacció escrita

A1
Nivell bàsic
A2

Nivell llindar
B1

L’aprenent pot escriure notes breus i senzilles que responguin a fórmules
estereotipades en relació amb les necessitats immediates a l’aula o al
centre escolar.
L’aprenent pot transmetre informació o idees sobre temes concrets
corrents i relatius a les matèries curriculars, comprovar la informació,
formular les preguntes sobre un problema o exposar-lo de manera
precisa.
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Annex 2. Exemple de programació d’una tasca
Quadre 1
Nivell: B1

Materials: Magazins, diccionaris, Internet, editors de text.

1.Tema: La nostra revista. Elaborem un magazín per a joves.
2. Objectius: durant la unitat, els aprenents han de desenvolupar habilitats i adquirir els
coneixements que necessiten per elaborar un magazín:

Objectius que es poden explicitar als
alumnes
-

Identificar les seccions d’un magazín.

-

Conèixer les característiques de la
tipologia textual que correspon a cada
secció.

-

Produir un text escrit breu i senzill a
partir d’un model (tipologia textual).

Objectius comunicatius globals: durant la
unitat els alumnes activaran el llenguatge que
han anat aprenent i les habilitats d’escriptura
desenvolupades per produir un magazín que
inclou diferents seccions triades en funció dels
interessos del grup.
Objectius lingüístics específics: en funció de
les seccions que es decideixi fer, el docent pot
anticipar quins aspectes de la llengua caldrà
treballar. Per exemple: les estructures verbals
de futur per a la secció d’horòscops.

3.Tasca final: La classe ha de produir un petit magazín per a joves, dividit en les seccions
que el grup classe hagi decidit incloure-hi. Els alumnes, organitzats en grups, han d’elaborar
un article per a una de les seccions acordades. Ho han de fer de la manera més acurada
possible pel que fa a la llengua.
El magazín, un cop muntat amb les aportacions de tots els grups, es distribuirà a tota
l’escola (segons la ubicació del centre, es podria distribuir a tota la localitat o barri).
Si hi ha un grup paral·lel treballant la mateixa tasca es pot fer un magazín conjunt.
Un cop acabada aquesta tasca es pot aprofitar per donar format de magazín a les tasques
finals d’altres unitats.
4. Continguts:
Exponents i nocions variaran en funció de les seccions que s’hagin triat .Es recomana que el
docent els reculli al final de la tasca.
Com a exemples:
Funcions: informar / predir / donar instruccions... / demanar i donar informació
Exponents ( entrevista a un company): Em dic… El meu nom / cognom és… Tinc... anys.
Sóc de… Visc a… El meu telèfon és… Vaig a l’escola… Faig...curs. Estudio...
Perquè ... Com que... Per tant... (reportatge)
Nocions :
-

Característiques d’un objecte o una persona (reportatge)

-

Lèxic específic sobre el tema del reportatge

-

Conjuncions i locucions causals i consecutives (reportatge)

-

Futur simple i present simple (horòscops) / imperatiu (jocs) /

-

Tipus de text: expositiu i descriptiu (reportatge) / predictiu (horòscop) / instructiu (joc) /
conversacional (entrevista) ....
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5. Planificació de la seqüència: la seqüència d'activitats es detalla en el quadre 2.
Sessió 1: Introducció

Sessions 2,3,4... n
prèvies a la tasca final
Últimes sessions:
Tasca final

Presentació de la tasca, explicitació dels objectius i activació de
coneixements previs.
Totes les activitats que es vagin fent després de la sessió
introductòria tenen l’objectiu de facilitar la tasca final.
El nombre de sessions en aquesta fase és variable.
Vegeu punt 3.

6. AVALUACIÓ
Autoavaluació dels estudiants

Avaluació del docent

Al final de cada sessió emplenaran una
graella de control amb les preguntes:

Monitorització al llarg de tot el procés.

- Què hem fet avui?
- Ens servirà per a la tasca final?
- Què ha anat bé?

Avaluació de la tasca de cada grup.
No cal fer cap prova escrita, perquè el
resultat parcial i final de la tasca ho fa
innecessari.

- Què podríem millorar? Com ho podríem fer?
- Què hem après amb aquesta tasca?
...
La tasca final la revisaran a partir d’una
rúbrica d’avaluació.
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Quadre 2. Seqüència d’activitats

Introducció

1. El docent presenta la tasca i explicita els objectius, que queden
recollits en un lloc visible de l’aula.
2. Activació de coneixements previs sobre el tema: per grups de 4
alumnes es revisen diferents magazins. A continuació es fa una
pluja d’idees per recollir en una llista quines són les seccions
que hi pot haver a la nostra revista.
3. Planificació: a partir de la llista que s’ha recollit a la pissarra es
planteja una votació per seleccionar quines seccions tindrà la
nostra revista.
Totes les activitats que es vagin fent després de la sessió
introductòria tenen l’objectiu de facilitar la tasca final.
Les sessions tenen una estructura similar, però poden variar en
funció de l’activitat concreta. El docent dóna suports, detecta i resol
dubtes i en general monitoritza el procés.

Activitats
prèvies a la
tasca final

Tasca final

L’esquema més freqüent de sessió és:
1. Presentació del docent de les nocions corresponents a una
secció concreta de la revista (lèxic, tipus de text, expressions,
estructures sintàctiques...) amb materials de fonts diverses.
2. Lectura en veu alta del nou lèxic fixant-se en la pronúncia.
3. Lectura individual i silenciosa d’un text model, d’un magazín.
4. Treball per grups entorn del contingut del text model. Per
exemple, elaboració d’un mapa conceptual a partir de les idees
principals del reportatge.
5. Elaboració d’un text propi per grups. Per exemple, a l’hora
d’elaborar la secció d’horòscops cada grup es subdividirà en
dues parelles, que escriuran dues prediccions simples per a un
signe i a continuació s’intercanviaran el text amb l’altra parella
del grup per tal de revisar-lo, detectar-hi errors i esmenar-los.
La darrera tasca preparatòria ha de ser una pluja d’idees per
decidir com podem fer que la revista sigui interessant (presentació,
estructura...).
El nombre de sessions en aquesta fase és variable.
Inclou el procés final d’elaboració de la revista i l’avaluació del
resultat.
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