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TRACTAMENT DE LLENGÜES: D´UNA ELABORACIÓ D´UNITAT DIDÀCTICA
A UNA PROPOSTA GENERAL DE CURRÍCULUM INTEGRAT.

EUGENI ROIG REBAQUE                                                                       IES JOAN RAMIS I RAMIS (MAÓ)*

JOSEFINA SALORD RIPOLL

1. PRESENTACIÓ

Els  departaments de llengua catalana i castellana i literatura de l´IES Joan Ramis i Ramis

(Maó) van ser convidats, el setembre de 2000, a participar en la proposta de la Conselleria en

relació al Currículum Integrat de Llengües (CI). El motiu era obvi: el Projecte Lingüístic del

Centre contempla en un lloc central el Tractament de Llengües.

La resposta va ser, evidentment, positiva pel fet de valorar de forma interessant i necessària,

enriquidora per al nostre centre, la idea d´endinsar-nos en aquest nou plantejament de la tasca

docent, la qual ens ha de portar, en darrer terme, a repensar la nostra actuació, a encarar, en fi,

la feina dels anys venidors de manera coordinada, tot aplicant la metodologia d´ensenyament

de llengües més actual.

Així, per començar, els caps d´ambdós departaments i el professorat de 3r d´ESO, pel fet que

el major punt de connexions en les respectives programacions era la iniciació de l´alumnat a

la poesia al llarg de la 3ª avaluació, vam decidir preparar una Unitat Didàctica de poesia:

començàvem, d´aquesta manera, pel darrer nivell de concreció dels curricula; és a dir, la

posada en pràctica a l´aula d´una part de la programació. El caràcter inèdit de l´experiència i

la insuficiència de temps van desaconsellar un plantejament més ambiciós; altrament, la

decisió presa havia de permetre arribar a una major valoració de l´experiència per mor que

podríem comptar amb els resultats finals –l´aprenentatge de l´alumnat- com a millor sistema

per a la nostra autoavaluació.

                                                          
* L’equip de  professors que ha elaborat la Unitat Didàctica de poesia ha estat format per: Josefina Salord, cap
del departament de llengua catalana i literatura i coordinadora lingüística del centre; Diego Dubon, cap del
departament de llengua castellana i literatura; Margarida Cursach i Eugeni Roig -coordinador del projecte-,
membres del departament de català; Mercedes Caruana i Salvador Femenias, membres del departament de
castellà; i Aina Ferragut, membre del departament d’orientació –àmbit sociolingüístic-.  Per dur a terme el
projecte, aquest equip ha realitzat un curs de Tractament de llengües (30 hores) del CPR de Menorca, coordinat
per l’assessor Francesc Florit Nin. Cal fer constar la participació del conjunt dels dos departaments i, d’una
manera especial, la col·laboració d’Àngel Mifsud –professor del departament de català- en l’elaboració d’aquest
document final.
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L´experiència ha estat força enriquidora perquè ha possibilitat l´intercanvi d´opinions entre

els dos departaments, i ha implicat l´inici d´una profunda revisió de tota una sèrie d´aspectes

relatius a la docència de les llengües: la necessària uniformitat tant terminològica i conceptual

com metodològica; la no repetició dels continguts comuns per tal d´estalviar temps que

s´hauria de dedicar a atendre millor la diversitat de l´alumnat i a poder assolir nous continguts

fins ara no prou treballats.

Així doncs, l´objectiu d´aquesta comunicació no és només presentar l´experiència de

l´elaboració de la unitat didàctica dedicada a poesia, sinó sobretot plantejar, a partir d´ella,

una proposta, oberta i molt sumària, sobre els eixos seqüenciadors que han de regir el futur CI

del centre.

2. L´EXPERIÈNCIA DE L´ELABORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA

El punt de partida per realitzar la UD va ser la constatació, en establir els objectius, que tots

eren comuns, excepte el que fa referència a conèixer els autors més significatius de la poesia

catalana i els de la poesia castellana renaixentista, la qual cosa demostra que ja partíem d´una

distinta seqüenciació del tema en les programacions dels dos departaments. Com que aquesta

coincidència en els objectius es repetia, augmentada si cal, en els continguts (conceptes,

procediments i actituds),  l´únic apartat que va presentar dificultats va ser consensuar una

metodologia i uns  criteris d´avaluació comuns.

La metodologia per treballar les activitats combinava les col.lectives amb les individuals, les

estratègies d´exposició amb les d´indagació;  i la producció de textos orals i escrits literaris,

que fomentessin la creativitat personal, amb aquells que permetessin la plasmació verbal de

múltiples coneixements i destreses.  De fet, tots els professors participants van aplicar, sense

problemes, aquests pressupòsits en les seves activitats després d’unes intenses sessions de

debat i de replantejament de la seva metodologia personal.

Quant a l´avaluació, es van preveure dos mecanismes per valorar els rendiments de les

activitats desenvolupades: un a nivell d´alumnes, consistent,  a partir de l’avaluació inicial, en
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una de formativa i una altra de final per mesurar-ne el grau d´assoliment dels objectius; i un

altre a nivell de professors, consistent en una enquesta perquè valoressin la seva experiència

personal en l´aplicació de la UD i el grau de coordinació amb la resta dels professors

participants en el curs de Tractament de llengües. A hores d´ara, encara no disposam dels

resultats de l´activitat d´avaluació final dels alumnes, tot i que la formativa es mostra

satisfactòria segons manifesten les dades de l´enquesta passada als professors, la qual valora

molt positivament el conjunt de l´experiència.

En aquest sentit, els professors valoren en termes positius l´estalvi de temps, el fet d´haver

pogut incidir en aspectes metodològics i procedimentals; la distribució més racional, sense

repeticions, dels continguts, i, finalment, el fet de poder contrastar, en l´avaluació de

l´assoliment de cada contingut, les diferents perspectives dels dos professors. Quant als

aspectes negatius, els professors apunten la dificultat que suposarà traslladar aquesta

coordinació en una sola UD al conjunt de tota la programació de tota l´etapa, especialment si

no hi ha prevista una franja horària comuna per a les reunions de coordinació, i no es compta

amb recursos de tota mena per introduir una major diversificació metodològica en les

activitats (mitjans audiovisuals, informàtics, bibliogràfics, sortides...).

De cara, per tant, a l´elaboració d´una proposta del Curriculum Integrat per al curs vinent,

hem tingut en compte tant les valoracions dels professors participants en aquesta experiència

com la reflexió conjunta dels membres dels dos departaments a partir de les dues

programacions actuals.

3- LA DESCOORDINACIÓ ACTUAL.

La reflexiò de què parlàvem a l´apartat anterior, tendent a poder esbossar una proposta molt

sumària de CI, s´inicia  amb la posada en comú per part dels dos departaments dels respectius

curricula i programacions actuals de cada nivell. El resultat, lògic i tanmateix sorprenent, va

ser constatar la coincidència gairebé absoluta en els continguts treballats en ambdues àrees,

amb tot el que açò comporta de repetició i de recurrència innecessàries.

Així, els continguts s’han organitzat fins ara, a les programacions didàctiques, de la següent

manera:
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                                   1r ESO                  2n ESO               3r ESO                4t ESO
                             català         castellà     català         castellà     català         castellà   català         castellà

Gramàtica:

               Ortografia

                    Sintaxi

               G. textual

Vocalis.     Conson.

----Accentuació----

---oració simple----

---tipol.  textual---

--consonantisme—

----or. composta----

-----tip. textual------

--------ídem---------

o. simp, morfologia

-----tip. textual------

--------ídem---------

----or. composta----

-----tip. textual------

Lèxic ---------lèxic--------- ---------lèxic--------- ---------lèxic--------- ---------lèxic---------

Literatura

lit. popular

                gen. liter.

Biografies

aut. menor.

                història

.           de la literat.

Gèneres

literaris

         lit.  medieval.

.                i barroca

Gèneres

Literaris

                S. XVIII-

.                       -XX

Sociolingüística

aspectes

generals

variació

lingüística -comunicació i

funcions del lleng.-

De l’anàlisi del quadre anterior se’n deriva:

1.- els dos departaments treballen continguts gairebé sempre similars en cada nivell, excepte

els aspectes sociolingüístics i els literaris.

2.- els continguts són freqüentment represos al llarg de tota l’etapa.

3.- és una programació massa fonamentada en la gramàtica descriptiva i, malgrat l’espai de la

gramàtica textual, possiblement les quatre destreses lingüístiques no ocupen el lloc central

que caldria

4.- Sembla que les programacions estan fetes des d’uns criteris que no prioritzen l’objectiu

d’assegurar les competències comunicativa i lingüística de l’alumnat. En aquest sentit, cal

insistir que un major domini de l’anàlisi sintàctica no es tradueix necessàriament en un

domini de l’expressió escrita.

5.- la llengua oral no té un lloc explícit en la programació del segon cicle. Cal insistir en el fet

que, enguany, els desdoblaments a 1r d´ESO han afavorit un treball específic de l´oralitat.

6.- l’únic punt en què divergeixen els dos departaments és en el tractament de la literatura,

que inclou una visió diacrònica pel que fa al departament de castellà,  i en els continguts de

llengua i societat, que solament consten a la programació del departament de català.
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A partir d´aquestes conclusions, hem elaborat aquesta breu proposta de CI.

4. PROPOSTA SUMÀRIA DE CURRICULUM INTEGRAT

1.-FINALITAT:

Aconseguir un tractament únic dels continguts comuns a les dues àrees, tot guanyant temps

per millorar el dels continguts específics de cadascuna d'elles.

2.-ENFOCAMENT:

  Prioritzar els aspectes funcionals de la llengua.

3.-EIX SEQÜENCIADOR:

 D’acord amb la proposta de la Conselleria, creiem que l’eix vertebrador ha de ser els

continguts procedimentals en tant que són tots comuns en les dues àrees; tot i açò, la nostra

proposta, per bé que mantindrà la primacia d’aquests continguts, al llarg dels  tres primers

cursos de l’etapa prendrà un eix vertebrador diferent en cada un dels cursos. Així, a primer,

les tipologies textuals orals i escrites; a segon, la llengua i els mitjans de comunicació; a

tercer, la literatura; i a quart, en tant que curs terminal, es reprendran tots ells en un context

integrador que culminarà en l’elaboració d’un projecte interdisciplinari.

Per escassesa de temps, només donarem la seqüenciació sumària d’aquest quart d’ESO ja

que, com hem dit, és de fet una integració dels continguts de tot tipus (tot i que en un altre

nivell de complexitat) que han anat treballant-se al llarg dels cursos anteriors.

Els criteris en què es distribuiran els continguts comuns entre les dues llengües són els que

detallam tot seguit:

1.- Repartiment equitatiu del tractament inicial dels continguts comuns i re-

presa posterior a l'altra àrea. Tenint en compte el Projecte Lingüístic de

Centre, però, aquest repartiment haurà d’afavorir sovint la llengua catalana per
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mor de ser la llengua vehicular del centre quan s’hagin de tractar aquells

aspectes que fan referència a qüestions generals del llenguatge.

2.- Unificació de la terminologia i del sistema de notació correctora.

3- Concreció màxima del nombre i de l’enunciat dels objectius comuns a

treballar a cada unitat i establiment de la seva jerarquia segons la necessitat del

seu assoliment. D’aquesta manera s’evitaria que hi hagués una disfunció en el

tractament i la valoració de continguts que després ha de reprendre l’altra àrea.

4- Fixació estricta i revisable dels criteris i eines d'avaluació de cada contingut

de manera que sigui la mateixa en cadascuna de les llengües.

D’acord amb el que acabam d’exposar la  proposta de seqüenciació dels continguts comuns a

4t d’ESO és, en vuit grans unitats, la que segueix:
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                                                                                               CONTINGUTS COMUNS

OBJECTIUS                  L.CATALANA               L.CASTELLANA

QUART D'ESO

Consciència i
aprofitament que les
llengües romàniques
tenen un origen comú

1 La formació del lèxic romànic Les llengües romàniques

Capacitat de millorar
la precisió i la riquesa
expressiva dels propis
texts

2 La definició, els camps
semàntics i les relacions de
significats

Els mecanismes de creació de
lèxic

Comprensió i
verbalització del con-
tingut i l'estructura
d'un text

3 Les propietats textuals Les tipologies textuals

Reconeixement de les
característiques del
llenguatge literari

4 El llenguatge literari: els
gèneres.

El llenguatge literari: els
moviments.

Capacitat per
analitzar els missatges
dels mitjans de comu-
nicació

5 La premsa, la ràdio i la televisió La publicitat

Capacitat per
construir texts orga-
nitzats amb idees
riques

6 La tipologia de l'Oració Simple Coordinació, subordinació i
juxtaposició

Domini dels
coneixements
necessaris per fer una
reflexió global sobre
un text literari

7 La ressenya El comentari de text

Interès per ampliar els
propis coneixements
amb la recerca de
noves fonts

8 INTERDISCIPLINARI
Elaboració per grups d'una
revista cultural

INTERDISCIPLINARI
Elaboració per grups d'una
antologia de poetes catalans
traduïts al castellà
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5. QÜESTIONS PER AL COL.LOQUI:

1.- L’experiència de coordinació dels departaments de llengua catalana i castellana en la
tasca concreta d’elaboració de la Unitat Didàctica de 3r d’ESO.

2.-Plantejament dels recursos necessaris (temps, espai, mitjans) per dur a terme el
Curriculum Integrat.

3.- Criteris d’acord amb els quals s’han de distribuir els continguts comuns a les dues
llengües, tot partint del Projecte Lingüístic de Centre per tal com estableix la realitat
sociolingüística del conjunt de la comunitat educativa i assenyala els objectius que
s’han d’assolir per a la normalització de la llengua catalana com a llengua vehicular. En
aquest sentit, s’hauria de continuar reforçant el paper del Coordinador Lingüístic.

4.- Criteris d’acord amb els quals s’ha de triar l’eix seqüenciador de cada un dels nivells
de tota l’etapa de l’ESO. Debat, si s’escau, de la proposta general presentada en aquesta
comunicació.


