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INTRODUCCIÓ
Per què un model educatiu plurilingüe?
L’evolució demogràfica de les societats i l’impacte de les migracions –ja
siguin econòmiques, acadèmiques o fruit de conflictes diversos– són dos fenòmens que aporten una gran diversitat cultural, religiosa i, òbviament, lingüística. Aquest fet converteix les ciutats i els estats en autèntics mosaics de
llengües i cultures, és a dir, en un escenari heterogeni que, en termes generals,
es percep com una font d’oportunitats, però també com un repte per garantir
una societat plural que estigui ben cohesionada. Valorar i incorporar aquesta
riquesa en els models educatius implica reconèixer i donar resposta als reptes
que porta associats i, a més, fa que l’educació lingüística se situï en un lloc
privilegiat en el procés d’aprenentatge.
Una educació lingüística de qualitat entesa en el sentit ampli –és a dir, un
ensenyament i aprenentatge de llengües tant en contextos formals com informals que es perllongui al llarg de tota la vida– és clau per garantir tant l’èxit
acadèmic i professional dels alumnes com també el seu desenvolupament
personal. A més, contribueix a la construcció d’una ciutadania democràtica i a
la cohesió social: té un paper clau pel que fa a la incorporació del diàleg intercultural i a la integració dels nouvinguts. Així mateix, una educació lingüística basada en els enfocaments inclusius, plurilingües i interculturals facilita la
construcció de les relacions entre les diferents cultures i té un gran impacte en
l’eficàcia i l’eficiència de l’aprenentatge de llengües.
Si tenim en compte les necessitats de l’aprenent i els seus repertoris lingüístics i culturals, aquests enfocaments encoratgen la interdisciplinarietat, el
pensament holístic i transversal, i una major cooperació entre els docents de les
diferents matèries i de les diferents etapes educatives. El domini de la competència comunicativa i lingüística és l’eina bàsica que permet l’aprenentatge i
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el creixement personal, per la qual cosa podem afirmar que la qualitat de
l’educació lingüística és un requisit per a la qualitat de l’educació.
Aquestes qüestions han quedat reflectides en dues recomanacions del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa: la primera vincula la qualitat de
l’educació amb la preparació dels aprenents per al món laboral i per esdevenir
ciutadans actius en societats democràtiques mitjançant el desenvolupament
personal i l’adquisició d’una base de coneixement sòlida; la segona fa referència al paper de les llengües, especialment les de l’escola, per garantir l’equitat
i la qualitat de l’educació, ja que el fracàs i el posterior abandonament escolar
es produeixen, en gran mesura, per un domini inadequat de la competència
comunicativa i lingüística (Recomanació CM/Rec (2012)13E i Recomanació
CM/Rec (2014)5 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa).
Així doncs, si el nucli de la qualitat de l’educació rau en el reconeixement que la llengua és l’arrel de tot l’aprenentatge, tots els docents, independentment de la seva especialitat, tenen un paper clau en el desenvolupament
dels repertoris lingüístics i interculturals dels seus alumnes. Tots han de contribuir a garantir-los el domini de la competència comunicativa i lingüística
que els permetrà desenvolupar-se acadèmicament i professionalment per poder accedir a les demandes d’un mercat laboral on les tasques requerides impliquen, cada vegada més, un nivell de desenvolupament cognitiu més alt. I
han de fer-ho gestionant la diversitat lingüística dels alumnes i donant resposta a la necessitat de conèixer noves llengües per fer possible la internacionalització de la societat i la mobilitat dels seus ciutadans.
La resposta a aquests reptes passa pel plurilingüisme com a objectiu personal i social. Per això, els sistemes educatius l’han d’incorporar, urgentment,
com a fita per a la construcció d’una societat més rica i més plural. Per una
banda, han de garantir l’aprenentatge de la llengua o llengües del territori on
s’ubiquen. Per altra, han d’assegurar l’aprenentatge de les llengües estrangeres de comunicació internacional. Finalment, també han d’ajudar els nouvinguts a consolidar el coneixement de les seves llengües familiars.
Tanmateix, per donar cobertura a aquests objectius calen recursos i eines
de suport que ajudin a portar a terme els canvis estructurals, organitzatius i
metodològics imprescindibles per afrontar aquests reptes educatius que planteja la societat del segle XXI.
Els joves d’avui han de desenvolupar unes competències per a l’actual
mercat laboral molt focalitzades en aspectes cognitius i comunicatius: les tasques de caràcter manual –especialment les rutinàries– cada vegada són menys
necessàries, mentre que les que impliquen una comunicació interpersonal –que
no són rutinàries i que tenen un component cognitiu fort, de caràcter analític–
cada cop són més rellevants.
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Reforçar l’aprenentatge de llengües i modernitzar-ne l’ensenyament és,
doncs, un dels factors clau per augmentar la qualitat educativa. Això s’aconsegueix fomentant l’aprenentatge funcional, orientat a l’ús oral i escrit, independentment de si es tracta d’una primera llengua, d’una segona llengua o
d’una llengua estrangera. Per tant, l’aprenentatge ha de ser significatiu i pràctic: hem de passar d’aprendre llengües per acumular coneixement lingüístic a
aprendre’n per fer-hi coses (learning by doing). Es tracta, doncs, de fomentar
un aprenentatge competencial que ens serveixi per resoldre situacions i problemes de la vida real.
Aquest objectiu s’assoleix proposant tasques d’aprenentatge autèntiques,
és a dir, treballant les llengües en tota la seva complexitat i des de totes les
habilitats possibles. Per exemple, es poden proposar projectes que integrin les
llengües i que s’hagin de desenvolupar de manera col·laborativa i socioconstructivista.
Transformar l’ensenyament vol dir, també, transformar l’avaluació situantla a l’inici del procés d’aprenentatge com a motor i com a vàlvula reguladora.
L’avaluació té un efecte retroactiu evident en l’ensenyament: una avaluació
constructivista i competencial condueix a un ensenyament constructivista i
competencial, mentre que una avaluació exclusivament memorística condueix
a un ensenyament fonamentalment transmissiu, centrat en l’acumulació de
coneixement i en la forma més que no pas en l’aplicació pràctica d’aquest
coneixement.
A més, si les llengües s’aprenen usant-les, és evident que aquests usos
transcendeixen els espais escolars i, per tant, ens hem de plantejar com valorar, reconèixer i validar l’aprenentatge informal i de quins instruments disposem per recollir-lo: el portafolis de lectures, el passaport de llengües, els dossiers, les biografies, etc. En definitiva, el que ens hem de plantejar és com
passar d’ensenyar llengües a ensenyar a aprendre llengües en un marc plurilingüe i pluricultural.
A Catalunya, el model lingüístic de l’escola se sustenta sobre aquests tres
pilars. En primer lloc, situa el català com a llengua vehicular de referència de
l’aprenentatge i dinamitzadora del tractament integrat de les llengües presents
en l’espai educatiu. També té com a objectiu principal garantir el domini de les
dues llengües oficials –en un nivell de coneixement equivalent– i d’una llengua
estrangera –majoritàriament l’anglès– en acabar l’educació secundària obligatòria. Al mateix temps, fomenta l’aprenentatge d’altres llengües per donar més
eines a l’alumnat per poder interactuar a nivell global, per incrementar el seu
creixement personal i per facilitar el seu èxit professional. A més, posa en
valor, dóna visibilitat i fomenta el coneixement de les llengües de la immigració.
En aquest model, la llengua vehicular de l’aprenentatge –la catalana– fa
d’eix transversal per a l’aprenentatge de les altres. Incorporant coneixement
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d’una llengua es desenvolupen habilitats que poden ser transferides a les altres
si es donen les condicions per fer-ho, ja que quan s’aprenen dues o més llengües
es desenvolupa una competència lingüística general que es vehicula en qualsevol d’aquestes llengües (Cummins, 1979). Aquests conceptes de la transferència i de la competència lingüística general són dos aspectes fonamentals
que s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar aules plurilingües i, sobretot, a l’hora de fomentar un ensenyament plurilingüe.
En aquest context, el reconeixement de les llengües de l’alumnat nouvingut és importantíssim: el tractament que la societat receptora dóna a aquestes
llengües i als seus parlants té un gran impacte, ja que valora un tret essencial
de la seva identitat i fomenta el coneixement mutu entre els alumnes. A més,
funciona com a instrument per activar els seus coneixements lingüístics previs
i facilitar l’aprenentatge de la llengua vehicular d’ensenyament, perquè el
rendiment acadèmic està molt condicionat pel domini d’aquesta llengua. El fet
que els alumnes puguin utilitzar la seva llengua i que percebin que és reconeguda, acceptada i valorada, genera actituds positives cap a la segona llengua i
n’afavoreix l’aprenentatge.
Com podem veure, el paper de les llengües en l’estratègia global de transformació de l’educació ocupa una posició central per la seva incidència en el
desenvolupament de tot el procés d’aprenentatge, per garantir la igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans i per donar resposta als requisits dels llocs de treball del mercat laboral actual.
Tanmateix, si analitzem la realitat dels nostres centres, el disseny de les
polítiques educatives i els continguts dels currículums ens adonem que hi ha
una distància significativa o, si més no, alguns buits importants entre les polítiques i les pràctiques, entre la fonamentació acadèmica i la realitat a les aules, i
entre les necessitats dels docents i el suport disponible. Això és així tant en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües estrangeres –malgrat la riquesa d’experiències,
els anys d’inversió i la prioritat que hi han donat la majoria dels sistemes educatius– com pel que fa a les llengües de l’escola i a les llengües familiars de
l’alumnat nouvingut.
Seguint les línies de la política educativa de la Unió Europea i del Consell
d’Europa, les conclusions de la recerca acadèmica més recent i alguns exemples innovadors implantats a les aules, plantegem alguns aspectes sobre la
manera d’ensenyar i d’aprendre llengües que creiem que cal tenir en compte
per desenvolupar un ensenyament centrat en l’alumne. Per exemple, que el rol
del professor es modifiqui per esdevenir un guia i acompanyant de
l’aprenentatge, i que les metodologies d’ensenyament tendeixin a un aprenentatge integrador, vivencial, experimental i, en definitiva, competencial.
Alguns d’aquests punts són els que analitzen amb detall els diferents autors d’aquest llibre. Les seves anàlisis i les seves propostes tenen com a objec10

tiu proporcionar orientacions, estratègies de treball i exemples que ajudin els
docents i els centres educatius a reflexionar sobre la transformació educativa
que caldria, focalitzada en l’aprenentatge de les llengües, i poder configurar
un projecte educatiu plurilingüe i intercultural orientat a construir una societat
competent lingüísticament i a superar amb èxit els reptes que ens planteja la
societat i el món actual.
I és que, des de la nostra perspectiva, l’educació plurilingüe i intercultural
ajuda a conformar un model educatiu que permet a tots els alumnes adquirir una
competència plurilingüe en les llengües que s’aprenen a l’escola –català, castellà i una o dues llengües estrangeres–, un bon currículum acadèmic –aconseguit mitjançant l’ús vehicular de tres o més llengües– i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.
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