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Integració de les llengües maternes a l’aula 
 

 
Objectius: 

 
• Iniciar l’alumnat en la reflexió sobre la morfologia i la sintaxi de les llengües, activant la 

seva competència plurilingüe  a partir d’un projecte comunicatiu integrat de llengües, 
català, castellà i anglès, i incorporant també les llengües maternes dels alumnes. 

• Iniciar l’alumnat en el coneixement i la producció de diferents gèneres textuals:  el text 
narratiu, el text instructiu, el text descriptiu i la presentació oral. 

• Aprendre a utilitzar diferents  recursos per a l’aprenentatge de les llengües com l’ús de la 
transcripció pedagògica i el contrast, per buscar semblances i diferències entre elles. 

• Desenvolupar la consciència plurilingüe i intercultural fomentant el respecte cap a la 
diversitat lingüística i cultural.  

 
 
Descripció de la proposta: 

Les propostes  que presentem en aquest itinerari s’encabeixen dins el projecte plurilingüe del 
centre, l’objectiu del qual és millorar l’aprenentatge de les llengües vehiculars de l’insstitut 
(català, castellà i anglès), utilitzant la llengua familiar de cada alumne com a pont per 
comprendre i aprendre el funcionament de les vehiculars, i assolir una bona competència 
comunicativa. 
És un projecte interdisciplinari. Les matèries lingüístiques que el conformen són: català, 
castellà i anglès, i s’incorpora també la matèria de visual i plàsticaa 1r d’ESO.  
Les propostes que conformen aquest itinerari són: la narració, la descripció i paraula-imatge. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
Totes  les  propostes  estan  inserides dins la metodologia del treball integrat de les llengües 
(TIL) amb un enfocament comunicatiu, centrat en el text i els gèneres textuals, i la reflexió 
metalingüística interlingüística. 
 
Cada proposta que forma part d’aquest itinerari té una durada d’un trimestre. L’organització 
del projecte dedica dues hores setmanals, amb la intervenció de dues professores a l’aula, a 
treballar els continguts lingüístics. La dinàmica d’aula se centra en el treball d’equip. Les 
agrupacions homogènies de l’alumnat, per grups de llengües (llengua materna comuna), fan 
possible la reflexió metalingüística i interlingüística. Les llengües familiars fan de pont per als 
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aprenentatges de les altres llengües curriculars. Per assolir aquests aprenentatges es fa ús de 
la traducció pedagògica, de la detecció de les semblances i diferències entre llengües, del 
contrast entre elles.  
 
La resta d’hores lectives de les llengües curriculars, impartides per la professora de la llengua 
corresponent, es dediquen a continuar el treball iniciat a les hores compartides, però ara 
centrat en la llengua que s’està impartint. 
 
Recursos emprats  

Per al professorat: dossier de l’alumnat, recursos informàtics: openshoot, openOficce, 
presentacions d’openoffice.  
 
Per a l’alumnat: dossier de l’alumnat.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Desenvolupament de la competència plurilingüe:  
• Mostrar l’interès per les llengües, les cultures i la diversitat lingüística, cultural i humana 

de l’entorn. 
• Acceptar i reconèixer la complexitat lingüística i les diferències entre les llengües.  
• Ser capaç de plantejar-se preguntes en relació a d’altres llengües i cultures. 
• Saber utilitzar recursos per a l’aprenentatge de les llengües, com l’ús de la traducció 

pedagògica i el contrast per buscar semblances i diferències entre elles. 
• Saber transferir els aprenentatges d’una llengua a les altres. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 1r i 2n d’ESO 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
Llengua catalana i castellana, llengua anglesa i visual i plàstica. 
 
Documents adjunts 

Material per al professorat:  
Dossiers sobre els diferents gèneres textuals: narratiu, instructiu, descriptiu i instructiu.  
 
Material de treball per a l’alumnat. 
 
Autoria 
 
Verònica Santos-Olmo Luján (professora de llengua i literatura catalana); Àngela Fernàndez, 
(professora de llengua i literatura castellana);  Marta Gil Perarnau (professora de llengua i 
literatura anglesa) totes elles de l’institut Miquel Tarradell de Barcelona. 
 
 


