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PLURILINGÜISME A LES AULES: 
MANUAL D'INSTRUCCIONS 
 

Què us ha portat a dissenyar un 
projecte plurilingüe i intercultural?   

La diversitat lingüística del barri del 
Raval es fa palesa a les aules de 
l’institut Miquel Tarradell. La diversitat 
ètnica comporta multiculturalitat i 
multilingüisme. Aquesta realitat tan 
diversa suposa que, per a una gran 
majoria d’alumnes, la llengua vehicular 
de comunicació del centre, el català,  
esdevingui un obstacle per a 
l’aprenentatge, perquè, a més, cap dels 
idiomes presents en el currículum no és 
per a ells ni la primera, i en molts 
casos, ni la segona llengua. La qual 
cosa vol dir que la llengua 
d’aprenentatge és per a ells una 
llengua estrangera; així matèries com 
les matemàtiques o les ciències socials 
les aprenen en un idioma nou per a 
molts d’ells. 

Davant d’aquesta situació, el claustre 
de l’institut es planteja què pot fer per 
millorar les competències lingüístiques 
dels seus alumnes. 

Arribar a construir aquest projecte 
de centre, no deu haver estat fàcil? 
Quin recorregut heu fet fins arribar 
fins aquí? 

Per arribar aquí, han passat un munt 
d'anys fent camí amb incursions 
entusiastes, però la majoria de vegades 
solitàries i esporàdiques a aquesta 
terra de les mil i una llengües: algun 
curs, alguna optativa “entre llengües”; 
nois i noies fent traducció simultània en 
diversos actes; iniciatives individuals 
d'alguns de nosaltres a les aules... Hem 
fet moltes coses! Però ens en faltava 
una de molt important, ens faltava 

confluir de manera conscient, 
premeditadament i amb tota la intenció  

 

 

 

 

 

confluir de manera conscient, 
premeditadament i amb tota la intenció 
del món, en una idea, en un 
convenciment: els coneixements 
lingüístics dels nostres alumnes són un 
tresor que hem de saber aprofitar per al 
seu aprenentatge (i no només de 
llengües). I ens vam asseure, per 
pensar, parlar i decidir com portar 
aquesta idea a la pràctica, cada dia a 
les nostres classes, de manera 
sistemàtica i coordinada. 

Així vam recomençar la nostra història 
amb les llengües a l'institut. Per no 
perdre'ns pel camí, ens estem fent un 
“Manual d'instruccions” 

Ens podríeu fer cinc cèntims 
d’aquest manual? Què recomanaríeu 
a d’altres centres que vulguin 
impulsar un projecte plurilingüe? 

Per començar els diríem que 
busquessin un company de cada 
llengua, amb esperit de resistència, que 
pugui tenir interès i motivació per iniciar 
aquesta aventura. 

Sobretot que no han de tenir por de no 
saber les llengües maternes dels seus 
alumnes, perquè aprendran molt veient 
com als alumnes els surt fum del cap 
intentant explicar-los si existeixen, o no, 
articles en la seva llengua. 

També és important saber que no 
passa res si els alumnes dubten, o no 
saben explicar la gramàtica  de la seva 
llengua, o si nosaltres, els professors, 
no podem corregir-los. Inicialment, el 

Els coneixements lingüístics dels 
nostres alumnes són un tresor 
que hem de saber aprofitar en i 
per al seu aprenentatge  
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que és important en aquesta 
metodologia és el procés, després ja 
vindrà els resultats.  

Una dada també important, encara que 
el centre no mostri una diversitat 
lingüística tan elevada com el nostre, 
els diríem que no es preocupin perquè 
aquesta metodologia també es pot fer 
servir amb alumnes catalanoparlants i 
castellanoparlants. Organitzar 
l’ensenyament de treso quatre llengües 
alhora (català, castellà, anglès i 
francès) és aprofitar molt més les hores 
de classe, perquè els continguts i les 
pràctiques es rendibilitzen. 

També voldríem dir que no cal cremar 
tots els llibres que tenen al 
departament, ben al contrari, els 
dossiers, que és bo preparar, són 
complementaris al llibre de text. Quan 
treballem amb un projecte lingüístic el 
llibre de text estarà al nostre servei, 
triarem allò que ens vagi bé a cada 
moment. L’ordre d´ús lineal del llibre de 
text ja no té sentit. 

I en relació a l'aula i a les seves 
dinàmiques què recomanaríeu?  

Recomanem tenir en compte 8 
aspectes: 

1. A nosaltres ens ha estat molt útil fer 
un mapa lingüístic de la classe. Saber 
quina és la llengua familiar, quina 
segona llengua parla aquell alumne o 
quina és la seva primera i segona 
llengua addicional. Aquest mapa ens 
dóna un radiografia completa de les 
llengües presents a cada aula. A partir 
d’aquí el treball de grup ens ajudarà a 
donar visibilitat a tota aquesta  riquesa 
lingüística i ens oferirà la possibilitat 
d’aprofitar els coneixements lingüístics 
que els alumnes tenen en unes 
llengües per revertir-los en les noves 
que volen aprendre. 

És evident, per exemple, que un 
aprenent no té el mateix grau de 
coneixement metalingüístic del català, 
la nova llengua que ha d’aprendre, que 

del panjabi, la seva llengua d’origen. 
Per aquest motiu, i en el marc del 
tractament integrat de les llengües, el 
coneixement que l'alumne té de la seva 
primera llengua és fonamental per 
aprendre'n d'altres, perquè farà de 
pont. Aquest enfocament plurilingüe 
aconsegueix que els alumnes 
desenvolupin estratègies de 
transferència interlingüística i facilita 
l'ensenyament i l’aprenentatge de les 
llengües obligatòries.  

 

2. És bo potenciar el treball  en grups 
homogenis, d’una mateixa llengua 
familiar, i en grups heterogenis, 
diferents llengües, per ajudar els 
alumnes a millorar la imatge social de 
les seves llengües; tot donant 
importància a la seva llengua perquè  
els serveix de pont per aprendre’n una 
de nova (català, castellà i anglès). 

3. També és important que les tasques 
encarregades als grups afavoreixin la 
interacció i la reflexió sobre el 
funcionament de les llengües, és a dir, 
fomentin  la metareflexió lingüística. 

4. El recurs didàctic de la traducció, el 
contrast entre llengües tot cercant 
semblances i diferències és molt útil 
per guiar la metareflexió. 

5. Una altra recomanació és fer-los fer 
de professors i professores, que 
escriguin a la pissarra i tractin 
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d’explicar, als altres alumnes i al 
professor o professora,  el que han fet, 
el què han vist del funcionament de les 
diferents llengües afavoreix, poc a poc, 
l’apropiació dels coneixements 
lingüístics necessaris per dominar una 
nova llengua.  

6. Per guiar l’aprenentatge, ens ha 
estat útil elaborar un dossier per a cada 
bloc temàtic. A la primera pàgina de 
cada dossier hem dibuixat un mapa 
conceptual, perquè els alumnes vegin 
què és el que farem durant el trimestre, 
quin serà l’objectiu funcional: fer un 
vídeo, una presentació, la volta al món, 
un fotollibre... i a partir d’aquí explicar-
los què necessitaran aprendre per fer 
aquesta tasca. 

7. Seria bo que, almenys una hora a la 
setmana, hi haguessin dues persones 
docents a l’aula. Sabem que això no 
depèn del professorat, però cal insistir-
hi, perquè és de gran ajuda, sobretot a 
l’hora de portar a terme projectes 
audiovisuals i treballar per grups. 

8. I com a últim punt del manual direm 
que no s’amoïnin si els alumnes, al 
començament, no mostren massa 
interès per les llengües dels companys. 
Al principi els costa, ja que no hi estan 
acostumats. En aquest procés 
d’adquisició d’empatia lingüística, ajuda 
el fet de fer preguntes per comparar 
llengües i també que s’incorpori a 
l’avaluació alguna pregunta sobre les 
llengües de l’aula, com pot ser l’urdú o 
el xinès... 
Ens agradaria que ens parléssiu una 
mica més del rol professor i de 
l’alumne en el marc d’aquesta 
metodologia. Què fa un professor de 
llengua quan no domina totes les 
llengües de l'aula i les activitats que 
proposa és fer-les servir?  

Una de les pors més paralitzants pot 
ser la de no saber suficientment allò 
que es pretén ensenyar. I un dels 
prejudicis més grans, el de considerar 
que la presència a l'aula d'alumnat amb 
llengües maternes diferents a les 
nostres entorpeix l'aprenentatge. 

Ben lluny d'això, moltes vegades, si 
sumem al no saber, la sort de tenir 
alumnes que coneixen llengües 
totalment ignorades per nosaltres, ens 
podem trobar amb una de les 
situacions d'aprenentatge més 
valuoses que poden existir: l'alumne 
intentant que el mestre entengui allò 
que ell li explica sobre una llengua 
totalment desconeguda per al docent: 
el mestre no sap si existeixen adverbis 
al tagàlog, ni si es fan servir de la 
mateixa manera, el mestre no entén 
com és que a l'urdú la mateixa paraula 
serveix per referir-se al demà i a l'ahir 
ni com s'ho fan per diferenciar-ho. I 
podríem trobar centenars d'exemples 
com aquest. Els papers s’han 
intercanviat. 

Aquestes situacions us produeixen 
desconcert? 

Aquestes situacions es produeixen 
freqüentment i ens obliga a tots, a 
mestre i alumnes, a pensar “en directe” 
i “de viva veu”. A establir un diàleg, una 
conversa, en la qual es comparteixen 
connexions i desconcerts que van 
construint coneixement. Es diu que “no 
sabem el què pensem fins que ens 
sentim dir-ho”. Encara més: moltes 
vegades, no sabem que sabem fins 
que algú no ens ajuda a adonar-nos-
en. I què millor que demanar als 
nostres alumnes que ens parlin de com 
funciona la seva llengua, perquè és un 
misteri per a nosaltres? Provocar-los a 
pensar i a comunicar a la resta del grup 
les seves reflexions i deduccions 
(gairebé podem visualitzar les seves 
neurones buscant  i buscant maneres 
de fer-se entendre pel mestre i els 
companys). Deixar que ells observin les 
teves reflexions i deduccions, com  
busques associacions, patrons, com 
fas analogies equivocades i rectifiques, 
com et sorprens, com te n'alegres 
quan, finalment, ho entens! 

En aquest joc meravellós que en diem 
aprenentatge, ells també podran veure 
les neurones del mestres buscant i 
buscant el sentit, la comprensió. I 
deixar a l'alumne “veure en directe” el 
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nostre “pensar” a través de les nostres 
preguntes és deixar que l’aprenent 
experimenti el paper d'adult que 
ensenya (i no és gens fàcil fer descobrir 
al mestre com hem de canviar la 
desinència verbal en bengalí en funció 
de la relació amb el receptor!  

Pensar en veu alta ens fa pensar més 
profundament, i quan pensem en veu 
alta amb d'altres intentant resoldre 
dificultats, tots plegats esdevenim 
aprenents. I no només de llengua: és 
una oportunitat de veure'ns junts 
abocats a una activitat cooperativa de 
discussió amb l'objectiu de descobrir 
coses. Tots els coneixements que 
l'alumnat aporta a les nostres aules es 
mobilitzen i el recurs de la transferència 
lingüística es fa, aleshores, 
imprescindible. 

Quina manera més “natural” 
d'estimular la reflexió 
metalingüística! 

-Vet aquí, que, moltes vegades, el no 
saber pot arribar a ser més avantatjós 
que el saber. Des d'un enfocament 
plurilingüe,  de l'ensenyament de 
llengües és un “regal” que, hem 
d'aprofitar. 

Com viuen els alumnes aquest canvi de 
metodologia? Quins canvis heu observat 
tant a nivell d’actitud com 
d’aprenentatge?  

No podem oblidar el fenomen 
psicològic i emocional, després 
d’alguns mesos de l’aplicació d’aquest 
sistema, els alumnes han passat d’una 
actitud acomplexada que els feia 
respondre amb vergonya, a una 
participació cada cop més activa i amb 
respostes més fermes.  

Aquest projecte plurilingüe i 
intercultural no només pretén millorar 
l'ensenyament i l’aprenentatge de les 
tres llengües obligatòries, sinó que 
també vol fer palès el bagatge lingüístic 
i les llengües familiars dels alumnes, 
fins ara ocultes. És a dir, no havien 
estat presents a les aules, no eren 
tingudes en consideració ni per docents 

ni per alumnes. Aquest fet ha 
comportat que, fins avui, l'alumne 
nouvingut identifiqués la seva llengua 
amb la de casa i la del carrer; i que el 
català, castellà i l’anglès fossin les 
llengües de l’escola. Aquest fet fa que, 
directament o indirectament, s'atribueixi 
més o menys prestigi social a 
cadascuna d’aquestes  llengües.  
 

Heu assolit els objectius inicials? És a dir, 
ha augmentat el coneixement de català, 
castellà i anglès dels vostres alumnes? 
Han millorat els resultats acadèmics en les 
altres matèries? 

És molt aviat per tenir resultats 
contrastats, ja que només portem dos 
cursos aplicant el nou mètode. El que 
sí podem dir és que tenim la impressió 
que els nostres alumnes gaudeixen de 
les classes i hi participen molt 
activament. Com ja hem dit prèviament, 
han perdut la vergonya i han fet que les 
seves llengües estiguin presents a 
l'aula. Esperem tenir resultats més 
concrets d'aquí un parell de cursos, 
però no dubtem que seran molt 
positius. 

 


