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L’ENRIQUIMENT DEL TREBALL 

COOPERATIU ENTRE 

LLENGÜES: UN PROJECTE TIL A 

L’INSTITUT MENÉNDEZ I PELAYO  

Què us ha portat a dissenyar 

aquest projecte? 

El curs 2016-17 el nostre centre va 

participar en el programa del 

Departament d’Educació “Avancem 

junts cap al tractament integrat de 

llengües”. La finalitat d’aquest 

programa era, per una banda,  

incentivar la cooperació entre equips 

docents aprofitant els elements comuns 

a totes les llengües i evitant la 

reiteració de continguts i, per l’altra, 

fomentar la competència plurilingüe. La 

idea que les llengües podien ajudar-se 

mútuament ens va agradar de bon 

principi i, de seguida, ens vam mostrar 

receptius a aquest nou plantejament. 

Tot això quedava molt bé en teoria, 

però no sabíem com ho podíem portar 

a la pràctica. Va ser llavors, en aquell 

moment, quan va entrar en acció la 

Núria Miró, assessora LIC (llengua, 

interculturalitat i cohesió social) del 

centre. Ella va tutelar el nostre grup i 

ens va engrescar perquè ens 

organitzéssim en un grup interlingüístic 

i preparéssim un projecte per a 3r 

d’ESO en què les llengües fossin les 

protagonistes. 

I llavors vau començar a construir 

el projecte, per on vau començar? 

El pas següent va ser pensar en la 

nostra pròpia experiència. Ens vam 

plantejar quina era la nostra relació 

personal amb l’escriptura. Deixant de 

banda els moments professionals, quan 

escrivíem? Tots vam coincidir que ens 

agradava opinar, compartir la nostra 

opinió sobre llocs que ens havien  

 

agradat, restaurants, etc., en 

plataformes com Tripadvisor o 

GoogleMaps, per ajudar els altres.  

En relació a aquestes aplicacions, tots 

vam estar d’acord que aquesta última 

ens semblava una eina increïble que 

ben utilitzada, podia ser molt útil per a 

tothom ja que nosaltres la consultem 

quan viatgem. I vam pensar en les 

seves possibilitats de cara al turisme, 

com per exemple, localitzar un bon 

restaurant o els millors racons d’una 

ciutat com Barcelona.   

I, així, tots vam coincidir que el nostre 

projecte de plurilingüisme podia estar 

relacionat amb GoogleMaps i 

l’escriptura, que els alumnes fessin en 

aquest espai una ressenya valorativa 

positiva sobre el seu barri escrita en 

diferents idiomes (català, castellà, 

anglès i/o francès) i acompanyada 

d’una fotografia. La decisió estava 

presa, havíem decidit com seria el 

nostre projecte! 

I com us imaginàveu la reacció 

dels vostres alumnes quan els 

proposéssiu aquest projecte? 

Ens preguntàvem si un/a adolescent 

mostraria el mateix interès que 

nosaltres. No ho teníem clar.  El que sí 

sabíem era que el seu punt de vista 

sobre el barri era diferent, que conèixer 

les seves recomanacions era enriquidor 

i necessari ja que podien veure les 

coses amb uns altres ulls. Ells tenien 
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molt a dir, a opinar, i podien enriquir la 

percepció del seu entorn; per exemple, 

quan parlen d’un casal, d’una biblioteca 

o d’un racó d’un parc que troben 

interessant, ens aporten nous punts de 

vista, ens enriqueixen amb els seus 

comentaris i opinions.  

I ens podríeu explicar com vau 

treballar aquest projecte a l’aula 

amb l’alumnat?  

El nostre és un projecte integrat de 

llengües en el qual es treballen tant les 

L1 com les L2 i que parteix d’un treball 

en equip del professorat de llengües.   

Vam iniciar la feina amb els nois i noies 

situant-los en un context proper i 

conegut com era el seu barri (Sarrià-

Sant Gervasi, i alguns Gràcia) perquè 

pensessin quins llocs recomanarien a 

les persones que el volguessin visitar. 

Havien de crear, en grups de tres 

persones, i en diverses llengües, una 

ressenya sobre un espai interessant del 

barri a Googlemaps, acompanyada de 

3 fotografies i compartir-la. I després 

d’explicar-los això, en aquesta primera 

sessió, vam establir uns criteris 

d’avaluació consensuats amb l’alumnat. 

Volíem que ells fossin conscients i 

protagonistes dels seus aprenentatges 

des del primer dia.  

Ara bé, per crear la seva ressenya,  

necessitàvem que els/les alumnes es 

familiaritzessin amb el tipus de textos 

(descriptiu, argumentatiu) que volien 

elaborar a partir d’alguns models. Per 

això vam partir de textos de ressenyes 

ja penjades a internet perquè en 

deduïssin l’estructura i les 

característiques principals.  

Més endavant, els  vam facilitar una 

sèrie d’instruments per crear els seus 

textos, com una taula de connectors en 

les diferents llengües del projecte, 

perquè trobessin les semblances que hi 

ha entre llengües i poguessin establir 

contrastos entre elles, perquè 

apareguessin en els seus escrits. 

També van fer diversos exercicis com 

per exemple un que consistia a corregir 

les traduccions automàtiques que 

apareixen a GoogleMaps en diferents 

idiomes. Vam cercar informació sobre 

registres lingüístics i vam fer alguns 

exercicis pràctics. I, vam acompanyar-

los en la redacció dels seus esborranys 

fins a la creació del seu text final. 

La nostra intenció, com a equip de 

professorat, sempre ha estat fomentar 

l’aprenentatge de l’alumnat a partir de 

la deducció, la reflexió, fent servir 

instruments d’autoavaluació i 

coavaluació durant el procés de 

redacció del text i fomentant, en tot 

moment, l’acció interlingüística. 

Quins han estat els resultats? 

N’esteu satisfets?  

Sí, molt satisfets. Els alumnes han 

buscat informació del seu entorn, han 

opinat –només dels llocs que 

coneixien-, han organitzat els seus 

escrits, han fet fotografies i alguns han 

seguit amb entusiasme les seves 

ressenyes al llarg del temps.  

Quasi podríem dir que el projecte ha 

funcionat sol. No calia insistir massa 

perquè es posessin a treballar. De 

vegades els escoltaves discutir perquè 

no estaven d’acord amb el que havien 

d’escriure i negociaven entre ells. Com 

que ha estat un treball en grup s’han 

ajudat mútuament i han après els uns 

dels altres. Per tant, han posat en 

pràctica de manera integrada els 

coneixements sobre l’entorn, sobre les 

llengües, han mostrat les seves 

aptituds i han donat també els seu toc 

personal al projecte que els ha permès 

resoldre una situació nova per a ells. 
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Han vist per primera vegada que totes 

les llengües estan interrelacionades 

formant una xarxa que cal anar unint i 

construint. I han estat conscients en tot 

moment del seu aprenentatge. El 

resultat ens ha semblat magnífic.     

I ara parlem de vosaltres com a 

docents. Darrera d’aquest 

projecte hi ha moltes hores de 

dedicació, com a professionals, 

ha estat enriquidor per a 

vosaltres treballar en equip? 

Com a docents hem comprovat que és 

possible fer un bon projecte al centre 

des d’un punt de vista plurilingüe. 

L’experiència gratificant de treballar 

conjuntament amb professors d’altres 

llengües ens ha fet adonar dels 

beneficis de fer-ho d’aquesta manera; 

és una manera orgànica de treballar les 

llengües. I som conscients que el 

treball coordinat entre els departaments 

de llengua ha optimitzat l’aprenentatge 

de totes les llengües entre l’alumnat. 

Amb sinceritat et diré que la 

coordinació entre nosaltres no ha estat 

sempre fàcil. Les sobrecàrregues de 

feina que portem no ajuden gaire a la 

planificació del projecte. Sabíem que 

treballar per projectes augmentaria el 

soroll a l’aula, ens havíem d’adaptar a 

noves dinàmiques i avaluar d’una 

manera diferent. Teníem molt a fer i a 

aprendre plegats. 

Hem de confessar que, per a nosaltres, 

compartir preguntes, veure com 

s’enfrontaven als mateixos problemes 

els altres departaments des de 

diferents perspectives i, sobretot, el 

desig col·lectiu de fer les coses bé, i la 

nostra voluntat d’aprendre, que sempre 

hem considerat molt important, ens ha 

resultat molt gratificant. 

Per tant, la nostra valoració del projecte 

ha estat molt positiva per a tothom: per 

a l’alumnat, el professorat i el centre. 

I el centre, com ho ha valorat? 

Tots coincidim que per al centre ha 

suposat un motiu d’alegria que el 

nostre projecte hagi estat reconegut 

externament. De mica en mica es va 

percebent aquesta manera 

competencial i integrada de treballar als 

centres de secundària. 

El centre, en un principi, volia 

començar a implementar els projectes 

a partir de 1r d’ESO, però el nostre 

projecte està pensat per a alumnat de 

3r i 4t d’ESO. Per això, al principi, es 

van mostrar una mica reticents. Ara bé,  

un cop vist el resultat, han apostat per 

la seva continuïtat i n’estan molt 

satisfets. 

Aquest projecte és transferible a 

altres centres? Com ho veieu? 

La implicació del professorat i el seu 

entusiasme són importants en 

qualsevol projecte. El nostre el veiem 

transferible i creiem, sincerament, que 

en mans d’altres professors pot millorar 

encara més. Cada centre l’ha de fer 

seu; les dinàmiques varien d’un centre 

a un altre, d’un grup a un altre, d’un 

alumne a un altre En el nostre cas el 

treball en equip, la planificació i la 

implicació del professorat han estat 

cabdals en el nostre projecte.   

Si més no, com a mínim, considerem 

que aquest projecte pot enriquir-se amb 

diferents variacions. Per què no ampliar 

el seu abast a principis de 

geolocalització, a ressenyes de llocs 

llunyans visitats? Animem els docents a 

fer-ho perquè a nosaltres ens ha 

funcionat. 
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I què recomanaríeu als docents 

perquè s’animessin a fer un 

projecte TIL al seu centre? 

La primera cosa que els recomanaríem 

és que abans de tot hem d’acceptar el 

caràcter experimental d’un nou projecte 

i intentar deixar de banda la idea que 

es perd el temps provant coses noves. 

La imperiosa necessitat d’acabar el 

programa segons el llibre comporta, de 

vegades, que no es tingui plenament 

en compte com l’alumne assimila els 

conceptes.   

També voldríem recomanar-los que 

com a professors de llengua treballin 

en equip, amb companys del mateix 

àmbit, però també d’especialitats 

diferents. Fent-ho descobriran que no 

som tan diferents, que sempre 

aprenem coses noves.  I a més a més, 

que aconseguim que l’alumnat s’adoni 

que les llengües s’utilitzen per aprendre 

unes de les altres i no es veuen com a 

entitats aïllades i oposades. Per 

exemple, fent aquest projecte hem 

comprovat que l’alumnat acaba 

treballant la gramàtica de totes les 

llengües sense adonar-se`n i s’eviten 

repeticions innecessàries. Els alumnes 

veuen així una unitat, una coherència 

en el seu aprenentatge lingüístic.  

Un altre aspecte important seria que 

treballin a partir de projectes i d’una 

manera cooperativa amb l’alumnat. Els 

nois i noies que mostren problemes de 

motivació els sorprendran sempre 

positivament quan ho facin. 

A més a més,  que tinguin present que 

és importantíssim que els alumnes 

projectin les seves produccions més 

enllà de l’aula. En el nostre cas, les 

seves ressenyes es van difondre en el 

món digital, en l’entorn google. Aquest 

fet va ajudar que trobessin un sentit a 

la seva feina i això els va motivar a 

escriure. 

I que s’animin a treballar en projectes 

interlingüístics perquè, a més a més de 

tot el que ja hem esmentat, 

comprovaran que també l’avaluació és 

més coherent i els alumnes aprenen 

d’una manera més competencial. 

Una darrera recomanació? Què 

els diríeu? 

Torno a repetir, que s’animin a provar-

ho. Treballar en projectes plurilingües 

és tot un repte tant per als docents com 

per als alumnes, un repte que ens ha 

permès treballar en equip  entre 

nosaltres i treballar la competència 

plurilingüe. Els recomano provar-ho de 

veritat. Fent-ho hem vist com els 

alumnes han entès el sentit de la seva 

tasca d’escriptura i han estat els 

protagonistes del seu aprenentatge. 

Nosaltres els hem guiat, acompanyat 

en aquest camí i docents i alumnes 

hem tingut un punt de trobada en 

aquest projecte. Per això, ens agrada 

acabar amb la cita de Gustav Mahler 

que diu: “A la partitura es troba tot 

escrit menys el que és essencial”; i 

l’essencial és la trobada entre alumnat i 

professorat. 

 


