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Consideracions sobre el desenvolupament del currícu lum 
Àmbit de llengües  
Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres 
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Cada cop és més gran l’acord segons el 
qual les llengües, totes les llengües i en 
totes les seves dimensions, s’aprenen en 
l’ús social i que les necessitats 
pragmàtiques de comunicació són les que 
van orientant i afavorint l’assentament del 
codi. Per contra, s’ha demostrat a 
bastament que no en garanteix 
l’aprenentatge ni l’ensenyament directe i 
explícit de les formes i normes, ni fer-ho 
component per component, com 
proposaven els enfocaments 
gramaticals, ni aïllar cada llengua que 
s’aprèn. 
 
Per tant, per ensenyar adequadament les 
llengües i la comunicació cal dissenyar 
situacions d’aprenentatge globals en què 
l’ús motivat i reflexiu de les 
estratègies lingüístiques i comunicatives 
porti a la solució dels problemes que 
s’hi plantegen. Atesa la realitat social, 
lingüística i cultural de la nostra societat, 
cal un ensenyament integrat de les 
llengües , que coordini els continguts que 
s’aprenen i les metodologies en les 
diferents situacions d’aula, a fi que les 
noies i els nois avancin cap a l’assoliment 
d’una competència plurilingüe i 
intercultural. 
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 Un aspecte que no es pot oblidar és que 
una part important de l’èxit dels programes 
d’immersió lingüística es relaciona amb la 
manera de tractar la llengua familiar de 
l’alumnat. Per això, cal tenir en compte la 
llengua de l’alumnat, en especial la de 
l’alumnat immigrat, tant a nivell simbòlic 
com en la pràctica educativa, cosa que, a 
més, afavorirà que el català esdevingui la 
llengua comuna i eina de cohesió social. 
 
L’adquisició de la llengua catalana caldrà 
atendre-la en la diversitat que planteja 
l’alumnat i no es pot perdre de vista que, 
com a nova llengua, és un procés llarg. Per 
afavorir-lo, les propostes derivades de 
l’ensenyament comunicatiu i de 
l’ensenyament integrat de les llengües i els 
continguts curriculars són d’una importància 
clau. Per aconseguir-ho, cal mesures 
organitzatives que facilitin treballar els 
continguts escolars de manera més 
transversal i menys parcel·lada, que 
contemplin l’heterogeneïtat real de les 
aules. 
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Cal atendre la diversitat de l’aula amb la 
negociació permanent del que es fa i es diu 
a l’aula. L’activitat dialògica, la conversa 
entre les noies i els nois, i entre l’alumnat i 
el professorat ha d’impregnar totes les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
Això comporta una manera diferent d’actuar 
a l’aula i una organització diferent de 
l’alumnat. Cal potenciar espais de 
comunicació suficientment variats per a fer 
possible la seva adequació a tots els estils i 
característiques d’aprenentatge, una escola 
per a tothom, que afavoreixi que cada 
alumne i alumna arribi a ser cada vegada 
més autònom en el seu aprenentatge i, 
alhora, aprengui a treballar 
cooperativament. 
 
Es tracta d’ensenyar les llengües i la 
comunicació amb un enfocament 
comunicatiu, que se centra en la 
construcció social dels significats, la qual 
cosa vol dir que, per donar sentit a tots els 
aprenentatges del currículum, cal organitzar 
el centre educatiu com un espai 
comunicatiu  amb institucions escolars com 
la biblioteca o mediateca del centre, la 
revista de l’escola, la ràdio escolar i entorns 
virtuals que facilitin l’intercanvi dintre de 
l’escola i l’obertura del centre al seu entorn. 
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Pel que fa als recursos de les TIC  integrats 
a l’àmbit de llengües, s’utilitzen per 
organitzar, aplicar i presentar la informació 
en diferents formats, per llegir i escriure de 
forma individual i col·lectiva, per comunicar-
se i publicar la informació per a una 
audiència determinada, facilitant la quantitat 
i qualitat dels documents produïts i fent que 
el procés de lectura i escriptura esdevingui 
més col·laboratiu, interactiu i social. 
 
Les tècniques del processador de text 
serviran per organitzar el text, per gestionar-
lo, per modificar-lo, corregir els errors i 
millorar-lo. Els correctors canvien el procés 
de revisió. Equivocar-se forma part del 
procés d’aprenentatge. Les presentacions 
multimèdia donen suport a l’expressió oral. 
 
Cal tenir en compte que sorgeixen noves 
escriptures -no-lineals (hipertext), 
interactives i en format multimèdia-, amb 
signes ideogràfics i amb ajudes per activar 
els coneixements i per a la generació de 
textos. Tot això requereix diferents tipus de 
processos de comprensió i diferents 
estratègies per al seu aprenentatge. 
 
En la cerca d’informació es treballa amb 
mitjans tecnològics per tal d’arribar a 
entendre, registrar, valorar, seleccionar, 
sintetitzar i comunicar la informació, situant 
el procés d’ensenyament i aprenentatge 
dins d’un context real i dinàmic, introduint 
elements motivadors i diversificant les 
possibilitats didàctiques en la forma de 
treballar els continguts. 
 

 

 



 5 

A
C

T
IT

U
D

S
 I 

V
A

LO
R

S
 R

E
S

P
E

C
T

E
 D

E
 L

A
 L

LE
N

G
U

A
 

Un darrer principi, relacionat amb els 
enfocaments didàctics que s’acaben de 
descriure, és l’educació en els valors i 
actituds respecte de la llengua. En primer 
lloc, perquè introduir l’obertura i sensibilitat 
envers la diversitat lingüística i cultural, 
present a l’aula o a l’entorn o bé aportant 
experiències externes, és una de les claus 
perquè es produeixi la necessària flexibilitat 
de pensament, i perquè tothom respecti i 
s’interessi pels altres. En segon lloc, perquè 
cal que l’alumnat sigui conscient del perill 
que la llengua i els diferents llenguatges es 
puguin convertir en vehicles de transmissió 
de valors negatius d’etnofòbia, de sexisme 
o d’intolerància. A l’escola cal fer una 
aposta seriosa per la lluita contra 
l’etnocentrisme i totes les varietats 
d’intolerància. 
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AVALUACIÓ Pel que fa a l’avaluació , cal abandonar 
la visió de l’avaluació exclusivament 
sancionadora dels resultats de l’alumnat, 
i passar a concebre-la fonamentalment 
com a activitat comunicativa que regula 
(i autoregula) els processos 
d’aprenentatge i ús de la llengua, a fi de 
potenciar el desenvolupament de la 
competència plurilingüe i l’assoliment de 
l’autonomia de 
l’aprenentatge. En aquesta visió, 
l’avaluació forma part indestriable de 
l’estructura de les tasques de 
l’ensenyament i aprenentatge de 
llengües. Cal preveure els dispositius 
d’avaluació com a activitat conjunta 
(interactiva) amb l’alumnat, com a 
reflexió sobre els processos i sobre els 
resultats de l’aprenentatge lingüístic, tot 
precisant les pautes i els criteris per a 
regular el procés, per a valorar els 
esculls que es presenten, i per introduir-
hi millores, a més de la necessària 
valoració del resultat final. L’ús dels 
diferents tipus d’avaluació 
(autoavaluació, heteroavaluació, 
coavaluació, individual, col·lectiva) i 
instruments (pautes d’avaluació, 
qüestionaris, portafolis, dossiers) 
asseguraran l’eficàcia educativa. 
 
Per a aconseguir totes les virtualitats 
d’aquesta avaluació, cal que l’alumnat 
sigui conscient de tot el procés seguit, 
que sigui capaç d’usar funcionalment la 
reflexió sobre la llengua, revisant i 
reformulant les seves produccions, i que 
aprengui a transferir el que ha après en 
altres situacions. Amb aquesta activitat 
cognitiva i metacognitiva el professorat, 
com a mediador i assessor, o un grup 
d’alumnes mitjançant el treball 
cooperatiu, poden donar a cada noia i 
noi el protagonisme i la responsabilitat 
del seu aprenentatge ajudant-lo a 
valorar el propi treball i a decidir com 
millorar-lo. 
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Atès, a més, que l’objectiu de 
l’ensenyament de la llengua és 
aconseguir que els nois i les noies 
esdevinguin persones plurilingües, cal 
canviar l’avaluació -que podia tenir sentit 
en un marc monolingüe; cal partir de la 
idea que hi ha diferents graus de domini 
d’una llengua- i que cal tenir altres 
capacitats, com el canvi de llengües, 
desconegudes en una persona 
monolingüe. En aquesta avaluació és 
molt important que l’alumnat sigui 
conscient de la seva situació plurilingüe i 
del fet que aquesta pot canviar. 
 
Finalment, tot el procés d’avaluació, i 
encara més si es pensa en els passos 
finals del procés de l’ensenyament 
obligatori i la certificació, és una tasca 
col·laborativa i una responsabilitat de tot 
l’equip de professorat. La gestió 
d’aquests procediments, decisions i 
implementacions, l’ha d’abordar 
conjuntament tot l’equip docent, el qual 
haurà de decidir les mesures que caldrà 
organitzar, també en conjunt, per a 
facilitar la millora de l’aprenentatge del 
seu alumnat. 
 

 


