
 

 
 

Proposta de Continguts, Objectius i Avaluació de la          
Competència en Sostenibilitat lingüística 

 
 
Objectius: 
 
El desenvolupament d’aquesta competència, d’abast molt ampli, té els 
següents objectius: 
 
Fomentar el respecte per totes les llengües i cultures existents arreu, sense 
minimitzar-ne cap. 
 
Estimular el respecte de les moltes i diverses cultures originàries de molta 
de la ciutadania de la societat catalana actual. 
 
Treballar el sentiment de respecte (respecte, i no pas tolerància)  per la 
"hibridació" cultural que en resulta de l'adopció lingüística del català per part 
de les persones de la nostra societat que tenen una altra llengua i cultura 
d'origen, sense mostrar-hi actituds de condescendència, estranyesa, 
d’avaluació, etc. Sinó mantenint-hi en tot moment una actitud de normalitat i 
naturalitat lògiques davant d'un procés tan profitós i necessari per a la llengua 
com ara l'adopció lingüística. 
 
Promoció de l'actitud solidària i de suport en fer costat a les persones que, 
durant el procés d'aprenentatge i adopció del català, o d'una altra llengua, 
poden necessitar ajuda davant els lògics entrebancs lingüístics amb els quals 
es troben. Des d'aquesta actitud, s’estimula la voluntat de compartir des de 
l'acord i l'avinentesa la llengua comuna del territori  amb el conjunt de la 
ciutadania. 
 
Potenciar el reconeixement del caràcter plural i divers  de l'actual identitat 
catalana. Una nova identitat que accepta la diversitat cultural com un tret que 
la defineix, la cohesiona i l’enriqueix. 
 
Compatibilitzar i harmonitzar la pròpia cultura d’origen amb la cultura i 
llengües d’adopció. 
 
(Lògicament, algunes d’aquestes competències responen a la idiosincràsia 
lingüística i cultural de cada alumne/a i, doncs, no totes es podran 
desenvolupar simultàniament, ni en un mateix alumne/a). 
 
 

Proposta teòrica de la programació curricular per treballar 
aquesta competència a les aules de  1r i 2n cicle d'ESO: 



 

 
 
 
Continguts: 
 
El treball d'aquesta competència implica l'ús dels conceptes següents, que 
funcionen com a "instruments" per poder treballar  la pròpia competència: 
 
Diversitat lingüística del món en general i de la nostra societat en 
particular: Totes les llengües del món, totes, són patrimoni i llegat de la 
humanitat, per aquest motiu, totes mereixen gaudir d’una situació de benestar i 
ús normalitzat dins del seu propi domini lingüístic. Aquest ús col.lectiu i comú 
de la llengua és perfectament compatible amb l’ús individual d’altres llengües 
en àmbits d’ús més concrets. 
 
Sostenibilitat lingüística: Aquest valor, vinculat amb el valor general i 
transversal de la SOSTENIBILITAT,  permetrà formular els criteris de gestió 
lingüística idonis per tal  d’aconseguir que el nostre ús quotidià de les nostres 
diverses llengües permeti que cap d’elles no interfereixi en la vitalitat ni 
benestar global de les altres. A través del criteri de la Sostenibilitat lingüística 
s’aconsegueix un ús sostenible de totes les llengües i es preserva i cuida la 
diversitat lingüística actual. 
 
Gestió Lingüística: Una gestió lingüística o distribució i repartiment de les 
diverses llengües que parlem en funció del context, serà favorable a la 
diversitat lingüística i, per tant, sostenible, si ens permet aconseguir que cap de 
les llengües que fem servir interfereixi en la vitalitat i benestar global de les 
altres. 
 
Definició de Llengua comuna: La llengua comuna d’una societat és aquella 
que compleix amb els trets següents:  
 
a)Connecta la llengua vehicular de la societat amb la llengua històrica i/o filla 
del territori. 
 
b)És una llengua que tots els habitants d’una societat coneixen i parlen, 
independentment del fet que tinguin una altra llengua d’origen o que parlin 
diàriament d’altres llengües. Per aquest motiu és una llengua que cohesiona ja 
que és compartida per tota la ciutadania. 
 
c) Finalment, una llengua comuna, per ser-ho de debò, ha de  preservar i vetllar 
pel valor de la sostenibilitat lingüística i, doncs, ha de garantir el benestar de 
la diversitat lingüística del nostre món. 
 

 

 

 



 

 

 

Avaluació de la competència: 

Aquesta competència és de caire transversal i, doncs, es pot treballar des de 

totes les àrees. 

La seva avaluació mai no és negativa, sinó que sempre optimitza qualsevol 

tipus d’actitud per tal de poder-la gestionar i projectar en el foment de la bona 

convivència i respecte a la diversitat lingüística.  

Per tant, totes les rúbriques o criteris avaluatius que pugui contenir la valoració 

o avaluació d’aquesta competència sempre es formularan des d’una 

perspectiva i un sentit pedagògics, inclusius i constructius. 

 

 

 
Important: Aquesta proposta de desplegament curricular integral el DCA 

(Discurs dels Catalanoparlants d’Adopció) 
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