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En aquest treball abordem les condicions que es necessiten per assolir una 
competència plurilingüe i pluricultural en el marc escolar. L’objectiu és aportar un 
seguit d’estratègies per assolir aquest repte i fer compatible aquest requeriment 
europeu amb els del propi sistema educatiu. 

El treball està separat en les següents parts: primer es descriuen els requeriments de 
l’Espai Europeu respecte a la competència plurilingüe i pluricultural. A continuació, 
s’analitza la presència d’aquest concepte en el Currículum d’Educació Primària del 
sistema educatiu del Principat (2009). En tercer lloc, a partir d’una selecció de 
fragments del currículum, s’estableixen línies de treball i es proposen activitats per 
dur-les a terme.  

 

L’ESPAI EUROPEU 

La construcció de l’Espai Europeu com a territori compartit ha generat la necessitat 
d’establir ponts de comunicació entre els seus membres, a tots nivells. La mobilització 
de les persones genera unes necessitats comunicatives que es concreten, entre altres 
instruments, en la publicació Marc europeu comú de referència per a les llengües: 
aprendre, ensenyar, avaluar (2002). En aquest marc, es defineix la competència 
plurilingüe i pluricultural com: 

la capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats comunicatives i de prendre part en la 
interacció intercultural que té una persona que domina, en graus diversos, distintes llengües i 
posseeix experiència de diverses cultures. És important destacar que aquí no hi ha superposició 
o juxtaposició de competències diferenciades, sinó l’existència d’una competència complexa, 
fins i tot composta, que l’usuari pot utilitzar. 

L’enfocament habitual consisteix a presentar l’aprenentatge d’una llengua estrangera com 
l’addició, d’una manera compartimentada, d’una competència comunicativa en llengua 
estrangera a la competència comunicativa en llengua materna. El concepte de competència 
plurilingüe i pluricultural tendeix a: 

- Sortir de la dicotomia, suposadament equilibrada, establerta entre L1/L2 insistint en un 
plurilingüisme en què el bilingüisme només és un cas concret. Considerar que una mateixa 
persona no disposa d’un conjunt de competències distintes i separades per comunicar-se 
segons les llengües que coneix, sinó una competència plurilingüe i pluricultural que engloba el 
conjunt de les llengües que coneix.  

- Insistir en les dimensions pluriculturals d’aquesta competència plural, sense suggerir 
necessàriament nexes d’unió entre el desenvolupament de les capacitats que s’exerceixen en 
relacionar-se amb altres cultures i el desenvolupament del domini comunicatiu de la llengua. 

(MECR, 2002, capítol 8, apartat 1)  



En aquesta definició hi ha tres aspectes que volem destacar. El primer és que apareix la 
idea d’una competència complexa, una competència subjacent comuna, i no la suma 
de diverses competències (Cummins, 1979). A partir d’aquesta hipòtesi, s’assumeix 
que alguns coneixements desenvolupats en l’aprenentatge d’una llengua són 
transferibles a l’ús d’una altra llengua que s’ha après posteriorment.  

El segon és el fet que no es fa referència explícita a coneixements sobre llengües, 
perquè l’objectiu de la competència és l’ús de les llengües i la interacció entre parlants. 
El coneixement de llengües s’interpreta que és bàsic, però no es desenvolupa. 

El tercer és la forta presència de la idea de cultura al costat de la de llengua, tot i que 
no estableix una relació necessària entre elles, però sí complementària.  

Així doncs, l’assoliment d’aquesta competència passa per diversos agents, 
fonamentalment dels educatius. Per això, en aquest treball analitzem la presència de la 
competència plurilingüe i pluricultural en el Currículum d’Educació Primària del 
Sistema Educatiu del Principat.  

 

EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Per fer l’anàlisi del currículum, hem fet una recerca de totes les vegades que hi 
apareixien els conceptes “multilingüe”, “multicultural”, “plurilingüe”, “pluricultural” i 
“intercultural”. Hem seleccionat tots els fragments i els hem afegit a la taula següent. 
En cada cel·la hi ha els fragments que provenen d’un mateix apartat del currículum, el 
títol del qual figura a sota de la cita, juntament amb la pàgina on es troba. Hem 
subratllat amb negreta els aspectes que hem considerat més rellevants de cada cita i 
hem assignat uns números, de l’u al quatre, per establir els blocs bàsics de treball de la 
competència que desenvoluparem al tercer apartat d’aquest treball. 

En la descripció de La competència bàsica comunicativa i audiovisual (p.18-19): 

Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en 
diferents contextos socials i culturals implica el coneixement d’alguns aspectes de la diversitat lingüística 
i cultural, així com algunes de les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada en 
contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la comunicació suposa poder 
comunicar-se en diverses llengües amb distint nivell de domini i formalització (1) –especialment en 
l’escriptura–, amb la qual cosa, s’afavoreix l’accés a noves i més variades fonts d’informació, 
comunicació i aprenentatge. El coneixement d’altres llengües i cultures dóna, a més, una major 
obertura cap a l’altre (2), fet que és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i que 
s’enriqueix amb les aportacions de tots els seus ciutadans i ciutadanes. 

En els continguts de les àrees, concretament en l'anomenat Àmbit de llengües (p. 30): 

L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de desenvolupar- 
se com a persona i de comunicar-se, i així poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i 
multicultural del segle XXI. Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles 
competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com socialment 
siguin capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania, del 
coneixement, del que és la condició humana, de la comprensió d’altri. 

Per aconseguir-ho, cal plantejar, en l’educació primària, el desenvolupament integral i harmònic dels 
aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, entre els quals l’educació lingüística i 
comunicativa ocupa un lloc preferent. Per formar parlants plurilingües i interculturals cal: l’assoliment 



de la competència plena en català (1), la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà, com a garantia que 
l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats (1); 
també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de 
totes les llengües i cultures (3), i d’una manera totalment integrada l’assoliment del domini de les 
competències comunicatives audiovisuals i digitals necessàries per accedir autònomament i crítica a 
les tecnologies de la informació i comunicació i poder interpretar els missatges audiovisuals que 
formen part de la cultura dels infants i joves (1). 

En l’apartat Tractament de les llengües (p.30-31): 
 
La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de llengües, essencial en la vivència 
de la cultura i l’obertura al món i un dels factors que contribueix més plenament a la identitat social i 
personal. Per a les escoles de Catalunya, la primera referència que cal tenir en compte és la legislació, 
l’Estatut i la Llei de política lingüística, que estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català i 
que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. A 
més el català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de 
l’Estat espanyol (4). El reconeixement d’haver d’aprendre dues llengües, a més, és un privilegi que obre 
les portes a desenvolupar-se en una societat plural oberta a altres cultures. 
Aquesta obertura es reforça, a més, si considerem la nostra vinculació a Europa, per mitjà del Marc 
europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, elaborat pel 
Consell d’Europa, que planteja com a fita aprendre una o dues llengües estrangeres, en coherència amb 
la competència plurilingüe i intercultural, “la capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats 
comunicatives i de prendre part en la interacció intercultural que té una persona que domina, en graus 
diversos, distintes llengües i posseeix experiència de diverses cultures”. És evident que així s’afavorirà la 
participació de l’alumnat en la vida escolar, acadèmica, afectiva i relacional, la transferència de 
coneixements entre llengües i les actituds obertes i de respecte envers la diversitat lingüística pròxima i 
llunyana, entesa com un dels patrimonis de la humanitat. A més, aquest coneixement de diverses 
llengües potencia el domini del català i la valoració de la pròpia cultura.  

Això vol dir que les nenes i els nens, en acabar l’etapa: a) han de dominar el català, llengua vehicular, 
de cohesió i d’aprenentatge (1); b) també han de dominar el castellà (1); 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 (1); d) han de comprendre missatges escrits 
bàsics i establir relacions entre llengües romàniques (1); 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 (2, 3); i, finalment, f) han de desenvolupar la competència audiovisual amb la 
consciència de la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i la influència 
que els missatges audiovisuals i els seus llenguatges tenen en els nous sistemes de comunicació, que 
configuren moltes de les realitats d’aquest món plural i divers (1). 

L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües competents implica que cada escola, partint d’una anàlisi 
sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn, estableixi en el projecte lingüístic del centre, amb 
programes precisos de gestió de les llengües per determinar com el català, llengua vehicular de 
l’escola, s’articula, d’una manera coherent, amb l’ensenyament de les altres llengües tot establint 
acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. En fer-ho, cal recordar que el català és una 
llengua que l’escola ha de tractar amb atenció especial, no només pel seu estatus oficial, sinó també i 
sobretot pel desconeixement que en té una part de l’alumnat pel que fa als seus usos col·loquials i 
informals. L’escola té, doncs, la missió de transmetre-la perquè tota la població pugui emprar-la en 
qualsevol situació comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió de tota la societat i evitar així la 
seva compartimentació en comunitats lingüístiques separades (4). Alhora, l’escola ha de garantir que 
el seu alumnat tingui també un domini ple del castellà, oferint l’ensenyament d’aquelles formes d’ús 
menys conegudes pel seu alumnat. També cal, respecte a les llengües estrangeres, considerar-ne la 
diferent presència social per fer-ne un tractament diferenciat. Per a un ensenyament adequat de les 
llengües és important el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les 
comunicacions.  

El projecte lingüístic de centre pot ser també un instrument de reflexió sobre el perill que comporta, 
per al desenvolupament de competències lingüístiques i per a la integració social de les persones, la 
restricció del català als espais vinculats al currículum escolar i la seva desvinculació de les relacions 



interpersonals, afectives, lúdiques, etc (4). En aquest sentit, el professorat ha de ser conscient de la 
necessitat del desenvolupament de les competències comunicatives, lingüístiques i audiovisuals de 
l’alumnat per a l’assoliment dels objectius bàsics de totes les àrees. I, per tant, cal que s’impliqui en 
l’elaboració i aplicació del projecte lingüístic del centre, ja que proporciona les eines fonamentals per a 
la formació de les nenes i els nens de les nostres escoles.  

En les Competències pròpies de l'àmbit de llengües (p.33): 

Una segona competència, d’acord amb la finalitat de donar les eines perquè les nenes i els nens puguin 
afrontar els reptes de la societat, és la competència plurilingüe i intercultural que, en essència, és 
actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural (2). Aquests continguts també 
tenen relació amb les altres àrees curriculars, però en l’ensenyament de les llengües tenen unes 
implicacions més específiques. En concret, a més dels aprenentatges específics de cada una de les 
llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües, fins i tot desconegudes 
(conèixer-les i valorar-les, saber gestionar els problemes de les interaccions multilingües, respectar 
altres maneres de veure el món...), en resum, estar obert a l’altre (2, 3).  

En l’ Aportació de l’àmbit de llengües a les Competències Bàsiques (p.34): 

La llengua, precisament pel paper que juga en el desenvolupament de les competències 
metodològiques, ajuda a la comprensió dels processos de les competències centrades a conviure i 
habitar el món. D’una manera molt especial, la competència plurilingüe i intercultural contribueix al 
desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com les habilitats i destreses per a la 
convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones (2). Aprendre llengües és, abans que altra 
cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a 
assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres.  

En l’ Estructura dels continguts de l'àmbit de llengües (p. 35): 

Finalment, la dimensió plurilingüe i intercultural planteja continguts relacionats amb els usos socials en 
contextos multilingües. Aquesta dimensió s’ha de tenir en compte en totes les accions docents, però en 
aquesta àrea cal fer una aproximació més reflexiva i organitzada per atendre totes les habilitats 
necessàries per a la comunicació en contextos plurals. Atesa la peculiaritat d’aquests continguts 
plurilingües, es presenten unitàriament en un únic bloc al final de cada cicle i precedint als criteris 
d’avaluació: és funció de l’equip docent que, en el projecte lingüístic de centre, s’articulin els 
ensenyaments d’aquest àmbit en els de les diferents llengües, àrees curriculars i activitats escolars 
(1).  

En les Consideracions sobre el desenvolupament del currículum (p. 36-37): 

Per tant, per ensenyar adequadament llengües i la comunicació cal dissenyar situacions d’aprenentatge 
globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la solució 
dels problemes que s’hi plantegen. Atesa la realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, cal 
un ensenyament integrat de les llengües que coordini els continguts que s’aprenen i les metodologies 
en les diferents situacions d’aula, a fi que les nenes i els nens avancin cap a l’assoliment d’una 
competència plurilingüe i intercultural (1).  

Pel que fa a l’avaluació, cal abandonar la visió de l’avaluació exclusivament sancionadora dels resultats 
de l’alumnat per part del professorat i passar a concebre-la fonamentalment com a activitat 
comunicativa que regula (i autoregula) els processos d’aprenentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar 
el desenvolupament de la competència plurilingüe i l’assoliment de l’autonomia de l’aprenentatge. 

En els Objectius de l’etapa (p. 38):  

Les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera de l’educació 
primària tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:  

Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i 
col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més 
global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per 
obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i 



prejudicis classistes, racistes o sexistes (2, 3). (És el primer de 17 objectius). 

En els Continguts de cicle inicial (i/o mitjà i superior), després de descriure llengua catalana, castellana i 
primera llengua estrangera, aborda la dimensió plurilingüe (p.55-56): 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera  

-Valoració de la pròpia llengua, de les que es parlen a l’escola i a l’entorn i de les de tot el món, perquè 
totes serveixen per comunicar-se i per aprendre i aproximar-se a d’altres cultures (3). 
-Interès a conèixer altres llengües i compara-les per observar semblances i diferències (1, 3). 
-Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més gent (2, 
3). 
-Reconeixement de la pròpia identitat lingüística i cultural i la de la resta de la classe a través de la 
biografia lingüística (2). 
-Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la pròpia 
(2, 3).  
-Actitud crítica davant estereotips lingüístics i audiovisuals –especialment els presents als mitjans de 
comunicació que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes (2, 3).  
-Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències (2, 3)  
-Coneixement de la diversitat de llengües que s’ensenyen a l’escola i consciència que al món hi ha 
llengües molt diverses que s’escriuen amb grafies diferents (3). 
-Sensibilitat per a les diferències i les semblances entre llengües diferents i interès a comparar-les (1, 3). 
-Recerca, percepció i anàlisi de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn de l’alum- 
nat (a partir de persones conegudes, anuncis, cançons, pel·lícules, videojocs, objectes, documents, 
rètols d’establiments), identificant semblances i diferències (2, 3). 
-Semblances i diferències entre les llengües ensenyades a l’escola, o de la família romànica, a partir de 
contes, cançons o documents treballats en l’ensenyament de les llengües (1). 
-Interès a escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en llengua estrangera o 
altres llengües de l’entorn no conegudes i interès a percebre-hi semblances i diferències (3, 1). 
-Ús d’elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions multilingües (1). 
-Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera i altres 
llengües i cultures properes (1, 3). 
-Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s’utilitza la llengua 
estrangera (2). 
-Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i motivació 
per conèixer altres llengües i cultures (3). 

En els Criteris (és un dels criteris; surt a llengua catalana i literatura, després a llengua castellana i 
literatura, i a primera llengua estrangera, p. 57) 

-Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 
multilingües sabent adaptar els missatges (1). 

 

 

COMPONENTS DE LA COMPETÈNCIA I ESTRATÈGIES PER ASSOLIR-LA 

En aquest apartat desenvolupem cadascun dels quatre blocs que hem definit en la 
taula anterior, tot aportant aspectes metodològics i suggeriments per a configurar la 
competència plurilingüe i pluricultural. Els exemples que aportem, els hem marcat en 
cursiva. 

1. Aprenentatge de llengües (català, castellà, anglès i francès).  

Aquest aspecte, lògicament, està molt més desenvolupat en el currículum que en el 
document europeu, i es refereix a l’ensenyament i aprenentatge de llengües. Per 
donar resposta a aquest requeriment, d’entrada s’ha d’abordar com es duen a terme 



les “classes de llengua”, les hores lectives de llengües, tot i que més endavant 
comentarem que les llengües, idealment, han de tenir un paper constant i transversal 
en tota l’activitat escolar. 

En aquest moment, hi ha tot un seguit de propostes metodològiques que han de ser 
tingudes en compte per plantejar aquests aprenentatges de manera coherent amb 
l’objectiu d’assolir aquesta competència global. Per tant, s’hauria d’anar abandonant el 
model vigent a molts centres (classes d’una hora, d’una llengua) i tendir a noves 
formes d’organització. 

En primer lloc, parlem dels coneixements estructurals sobre les llengües. Es fa del tot 
necessari fer una planificació de centre i/o de cicle que els distribueixi a partir d’una 
visió integrada de les llengües (habitualment anomenada Tractament Integrat de 
Llengües). Aquest plantejament és compatible amb el fet que hi hagi espais 
diferenciats per a cada llengua, destinats a aspectes idiosincràtics, i una extensa part 
comuna, que integri dues o tres llengües en un espai d’aprenentatge. Per exemple, 
actualment hi ha força experiències que distribueixen els gèneres discursius en les 
dues/tres llengües. Una altra opció és utilitzar més d’una llengua quan es tracta algun 
contingut lingüístic, o algun gènere textual concret. Integrar llengües no és sumar 
llengües, sinó fer una programació conjunta, que implica l’acord de tots els que 
transmeten continguts, actituds i valors sobre les llengües.  

Seguint amb el tractament integrat dels aspectes estructurals de les llengües que 
s’estudien en el centre, sembla que hi podria ajudar l’existència d’una terminologia 
compartida i d’uns continguts generals de lingüística. Es tractaria d’una mena de 
lingüística molt bàsica, aplicada a primària, que ajudaria a entendre que totes les 
llengües tenen mecanismes per expressar nocions com el temps, o bé l’ens que fa una 
acció, o el que rep el profit d’una acció, o saber que hi ha llengües que necessiten un 
subjecte explícit (com el francès i  l’anglès) al costat de llengües que el poden tenir 
el·líptic (com el castellà i el català). Caldria, sempre que es pogués, utilitzar estratègies 
de lingüística contrastiva, per augmentar la capacitat metalingüística dels aprenents. 
Sens dubte, l’augment d’aquesta capacitat els ajudarà a establir ponts entre els 
aspectes estructurals de les llengües, tant pel que fa a la forma (fonètica i fonologia, 
morfologia i sintaxi), com al contingut (lèxic i semàntica) com d’ús (pragmàtica). Per 
exemple, es poden fer exercicis d’escolta de les llengües per detectar els inventaris de 
fonemes de cada llengua, i saber quines dificultats es generen entre la pronúncia d’una 
llengua a l’altra. 

Aquest exemple ens porta a un altre mètode que és interessant d’utilitzar a les classes: 
la intercomprensió entre llengües d’una mateixa família, en aquest cas les llengües 
romàniques. La intercomprensió ha estat desenvolupada a partir de diversos 
programes com EURom5, EUROComRom, EUROMANIA, EVLANG, entre altres 
(Chardenet, 2006). Deixant de banda els resultats objectius del mètodes, no hi ha cap 
dubte que es tracta d’una exercitació de les activitats d’escolta dels aprenents, de 
foment de la capacitat metalingüística, i de relació amb els coneixement previs sobre 
altres llengües. Per tant, és un tipus d’activitats que, tot i que té uns límits 
metodològics definits, pot formar part d’una visió àmplia de didàctica integrada de les 
llengües. A més, potencia l’habilitat de l’escolta, que és una habilitat que de vegades 
s’oblida a les aules, perquè les habilitats d’escriptura (llegir i escriure) prenen molt 



protagonisme. Això no vol dir que no es facin activitats de llengua oral (parlar i 
escoltar), però en les classes de català i de castellà (hereves de metodologies 
tradicionals), les activitats de llengua oral no estan tan regulades com les de llengua 
escrita, ni pels mestres ni pels mateixos aprenents.  

Un tercer aspecte per tenir en compte és la metodologia anomenada TILC (Tractament 
Integrat de Llengua i Continguts), CLIL o Émile, que consisteix a utilitzar una llengua 
concreta (estrangera, no vehicular) per a alguna matèria concreta (per exemple, fer les 
sessions de plàstica en llengua anglesa). Aquesta metodologia té l’avantatge que dóna 
sentit a la llengua que s’aprèn perquè la dota d’una gran funcionalitat. Cal dir que és 
essencial el paper del centre per fer compatibles la didàctica integrada de llengües 
com hem explicat al començament, aquesta aproximació de llengua i continguts, i el 
requeriment de mantenir una llengua vehicular, que tractarem en el punt 4.   

Els elements que hem comentat són compatibles amb la proposta de Noguerol (2004), 
que proposa quatre enfocaments per ensenyar llengües en un context multilingüe: La 
integració de les llengües (TIL), aprendre llengua a través del currículum (TILC), la 
intercomprensió entre les llengües i la consciència lingüística i l’obertura a les llengües 
(reflexió metalingüística).  

Fins aquí hem abordat el tractament que haurien de tenir els coneixements sobre 
llengües. Hem parlat de coneixements, i no de procediments ni de valors, per mostrar 
que els coneixements són necessaris, però que han de ser apresos d’altra manera. 
Però el currículum actual forma part d’un canvi d’orientació més general, perquè està 
basat en les competències bàsiques. La finalitat de les competències bàsiques és 
mobilitzar coneixements per fer-los útils per a les necessitats comunicatives dels 
ciutadans. Per això, tot el que hem exposat més amunt serien línies per treballar 
continguts conceptuals, que estan al servei  dels usos de les llengües. L’enfocament 
basat en competències bàsiques ens demana que aprenguem per fer coses amb les 
llengües, i per tant hem de planificar el seu aprenentatge cap a procediments. Per 
exemple, l’objectiu d’una programació no ha de ser “saber els connectors”, sinó “saber 
argumentar”, per la qual cosa s’hauran de saber  els connectors, i saber usar-los bé.  

Per a les competències bàsiques, es poden utilitzar tot un seguit de metodologies 
globalitzadores: centres d’interès, treball per projectes, tallers… Aquestes formes de 
treball generen unes programacions basades en situacions reals, concretes i 
significatives, cosa que augmenta la motivació dels aprenentatges. En el cas de les 
llengües veïnes, és molt més efectiu plantejar una situació real per fer entendre a 
l’aprenent que és interessant que aprengui, que usi, que entengui aquella llengua. Fer 
una redacció sobre les vacances sol resultat avorrit. Resulta més atractiu fer un 
intercanvi entre centres de territoris que parlen llengües veïnes i que els aprenents 
hagin d’explicar a un nen de l’altre centre com li han anat les vacances. 

Al principi de l’apartat hem parlat de coneixements sobre llengües. Ara hem comentat 
aspectes més procedimentals sobre llengües. Però per aconseguir la competència 
plurilingüe i pluricultural hi ha un tercer aspecte essencial: els valors i les actituds. Les 
classes de llengües no han de ser només de gramàtica i normativa. Tots els aspectes 
històrics, sociolingüístics i ideològics han de formar part dels aprenentatges. Els usuaris 
de les llengües no són neutres. Les fan servir perquè creuen que les han de fer servir, i 



aquest aspecte és purament ideològic. No es tracta de transmetre una ideologia des de 
l’escola, sinó de fomentar el sentit crític sobre la llengua a partir de debats, lectures, 
interpretacions dels fets… Per això, és necessari omplir les classes escoltant o llegint 
notícies o textos sobre llengües, o veient documentals per entendre, interpretar i 
valorar els fets (Lomas, 2011). 

 
 

2. Obertura cap a l’altre 

L’últim paràgraf de l’apartat anterior pot formar part d’aquest segon bloc. Podríem dir 
que aquest segon bloc és la finalitat última de la competència plurilingüe i 
pluricultural: estar obert cap a l’altre en les idees i en els fets, per aconseguir una 
actuació responsable i coherent amb el marc que es proposa des del la Comissió 
Europea. Pel que fa al currículum, hi trobem una bona llista d’actituds per aconseguir 
aquest objectiu, però no hi ha cap indicació sobre la manera d’assolir-ho. De tota 
manera, aquesta part de la competència té molt a veure amb una de les vuit 
competències bàsiques, que és la competència social i ciutadana, que mobilitza les 
habilitats socials i l’educació en valors. Deixant de banda la contribució d’aquesta 
competència bàsica a la competència plurilingüe i pluricultural (per exemple, evitant 
prejudicis, valorant la diferència, etc.) en la bibliografia recent i en les experiències dels 
centres trobem algunes eines que poden contribuir a fomentar-la. En citem algunes:   

Incorporar al centre manifestacions culturals i històriques de les llengües 
veïnes. Per exemple: textos literaris, cançons, jocs, receptes, personatges 
il·lustres, invents, fets històrics, costums i codis culturals.  

Establir dinàmiques i activitats que ajudin a posar-se en el lloc d’altre. És 
essencial que els nens i nenes puguin comprendre la realitat dels veïns. Poden 
servir els jocs de rol, per exemple, o els debats, en els quals s’ha de defensar la 
postura contrària. Un altre instrument important és la literatura. Una bona 
selecció de textos literaris, en la qual els protagonistes siguin nens d’altres 
cultures i altres llengües, o de llengües i cultures veïnes, pot ser un bon vehicle. 

Fomentar l’escriptura i/o la narració d’històries de vida. 

En aquest punt també és important fomentar la mobilitat i el contacte entre 
territoris propers. Les sortides, excursions, intercanvis, agermanaments entre 
centres són una eina efectiva per comprendre les altres realitats. A més, es 
poden preparar les trobades amb antelació per potenciar l’empatia. 

  

3. Respecte per la diversitat lingüística i desig d’aprendre altres llengües 

Hem diferenciat aquest bloc de l’anterior perquè entenem que aquell té un abast més 
general i aquest és més lingüístic. Malgrat això, les actuacions del bloc 2 segur que 
tenen un efecte positiu en aquest. Algunes de les actuacions per a aquest bloc poden 
ser: 



Fer present la diversitat de llengües per oferir als aprenents una visió real de la 
societat actual. El desenvolupament de la competència plurilingüe i 
pluricultural exigeix que en les aules es facin presents les llengües de l’alumnat, 
les de l’entorn, les minoritzades i fins i tot les més llunyanes, "exòtiques" o 
desconegudes, per aprendre’n, i també aprendre de les persones que les 
parlen. 

Dur a terme activitats que posin en contacte llengües més majoritàries, oficials, 
o de més “prestigi” amb llengües minoritzades per comparar aspectes 
estructurals, amb l’objectiu de comprendre que totes les llengües tenen el 
mateix valor com a instruments de comunicació. Per exemple, és interessant 
veure que totes les llengües tenen expressió del temps, nom per a les plantes, o 
lèxic científic. 

Aprendre a diferenciar les llengües que cal saber en el nostre context, les que 
aprenem perquè ens agraden i les que ens interessen per algun aspecte, però 
que no aprenem. Per exemple, necessitem el català, però podem estudiar italià 
perquè ens agrada i podem trobar molt interessants els fenòmens del vocalisme 
de l’àrab.  

Fer un ús continuat del Portfoli Europeu de les Llengües (PEL). El respecte a la 
resta de llengües i resta de portfolis dels companys ha de partir d’un ús 
responsable del propi portfoli. El procediment d’elaboració del PEL ha d’ajudar 
a entendre que és un procediment que compartim amb els nostres companys i 
els nens i nenes d’altres llengües, o els nens i nenes de llengües veïnes.  

Presentació de casos que mostrin tot tipus de situacions en les quals es pot 
veure que es necessita una altra llengua. Per exemple, per anar a estudiar a un 
altre país, per anar de vacances… 

 

4.  El català com la llengua vehicular 

Aquest és un dels objectius més difícils, perquè com diuen Garcia i Vallcorba (2011), si 
una llengua no s’utilitza, no hi ha desig ni necessitat de saber-la. Per això cal vigilar que 
el català no sigui només la llengua de la classe. Ha de ser la del pati i la del carrer, però 
aquest fet ha de ser compatible amb altres usos personals i familiars. Per això, s’han de 
fer activitats per diferenciar els usos personals i familiars dels usos públics, i s’ha 
d’aconseguir que l’aprenent parli alhora: el català en la majoria d’usos, altres llengües 
(si més no a l’escola) i la seva llengua primera a casa (si vol). 

L’objectiu que es persegueix és que la llengua del país sigui la llengua de cohesió sense 
que sigui un impediment per a la competència plurilingüe i pluricultural. Però aquesta 
reivindicació del català com a llengua vehicular de l’escola sovint ha estat titllada de 
dominant i poc democràtica. L’argumentació més habitual que s’utilitza per defensar el 
català com a llengua vehicular és que és la llengua del territori. Vila (2011) ofereix una 
altra argumentació, no pas centrada en el territori, sinó en els parlants: el català és una 
llengua minoritzada i ha de ser la llengua vehicular perquè hi ha un grup de parlants 
que tenen dret a viure en català. Si s’accepta que el català és una llengua minoritzada, 



la postura de Vila no presenta cap problema. El problema apareix quan un altre grup 
de parlants d’una llengua que no és el català considera que la seva és una llengua 
minoritzada i que té dret a viure en el mateix territori en una altra llengua. 

A més, el desig d’aquest equilibri troba un perill en interpretacions esbiaixades 
d’algunes estratègies lingüístiques. Per exemple, de vegades la bibliografia recomana 
pràctiques que poden semblar incompatibles. Es pot demanar, per una banda, “énfasis 
en el mantenimiento de la lengua materna” per a un nouvingut (Morales, 2010), 
mentre que tant el currículum com altres textos que tracten el català com a llengua 
vehicular a l’escola demanen que el català sigui la llengua de cohesió i assoleixi tots els 
usos possibles (Garcia i Vallcorba, 2011). Més enllà dels objectius didàctics, aquestes 
afirmacions poden ser usades per finalitats no estrictament lingüístiques. Per tant, és 
responsabilitat del centre implementar adequadament aquestes pràctiques en el seu 
projecte lingüístic, d’acord amb la legislació i el seu entorn.  

 

CONCLUSIONS 

La competència plurilingüe i pluricultural és una sola competència, però és una 
competència complexa, que implica coneixements (saber llengües i conèixer cultures), 
fets (usar les llengües) i valors (respectar les llengües i les cultures). Per això, a l’hora 
d’abordar-la a l’aula, l’hem distribuït en alguns blocs de treball. L’anàlisi del currículum 
d’Educació Primària ens ha permès establir els quatre blocs o línies de treball, que 
després hem tractat separadament per suggerir activitats que ajudin a assolir-les. 
L’aportació d’aquest article és l’aprofundiment de la competència plurilingüe i 
pluricultural des dels requeriments del currículum, amb l’objectiu de facilitar la tasca 
dels mestres a l’escola. 
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