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ENSENYAR LLENGUA A CATALUNYA AVUI 

 

1. La centralitat de l’ensenyament lingüístic 

Des de sempre, i arreu, l’ensenyament de la llengua ha estat sotmès a una 
forta pressió social pel que fa a les expectatives que genera, o a les 
demandes que la societat li fa. Avui, però, aquesta afirmació és més certa 
que mai. I a Catalunya, potser encara més. S’espera que l’ensenyament de 
la llengua aconsegueixi que els alumnes siguin competents per comprendre 
i per expressar-se en les diferents llengües presents a la nostra societat 
(català i castellà), i que ho siguin també en un nivell suficient en la llengua 
franca de les relacions internacionals, l’anglès. A més, esperem que alguns 
alumnes sàpiguen també comunicar-se en francès o altres llengües.  

Tot plegat, doncs, posa damunt la taula una demanda social potser 
excessiva vistos els mitjans i la preparació de què el professorat disposa 
(insisteixo) tant a Catalunya com en altres països del nostre entorn. Potser 
ja ha arribat l’hora de reformular aquesta demanda en el sentit que, si ha 
de ser satisfeta, no ho pot ser només pel professorat de llengua (catalana, 
castellana, anglesa...). Ni cada un pel seu compte, ni tots plegats.  

La demanda d’una bona preparació lingüística ha de ser abordada de 
manera conjunta per tota l’escola com a institució. També el professorat de 
ciències, de ciències socials, de matemàtiques, de tecnologia, d’educació 
física, de música... fan “educació lingüística”. Altrament, confiar només en 
la tasca del professorat de llengües per assegurar que els futurs ciutadans 
seran competents lingüísticament és una pura il�lusió.  

Però també val preguntar-s’ho a la inversa: ¿es pot ser (bon) professor de 
ciències sense una reflexió a fons sobre el paper que juga la llengua en la 
conformació del pensament científic? ¿Es poden ensenyar ciències socials 
sense fer aclariments de vocabulari i ensenyar a interpretar gràfics i taules 
o a llegir textos sovint prou abstrusos per a les mateixes persones adultes? 

 

2. Posar ordre a les llengües a l’escola 

Feta la necessària precisió anterior, podem abordar amb més claredat el 
panorama de l’ensenyament de la llengua, centrant-nos ara en la figura del 
professor o professora de llengua (en el cas de secundària) o del mestre/a 
que ensenya llengua a l’educació infantil o primària. I la primera qüestió 
que es planteja és: quina llengua cal ensenyar? La demanda social sembla 
clara i la podem explicitar en aquests tres enunciats:  

a) El català ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament i la llengua de 
base, atès que és la llengua pròpia i la llengua de cohesió social a 
Catalunya. Tant per mandat legal superior (vegeu què en diu l’Estatut), com 
per normativa educativa (decrets de currículum i ordres i instruccions que 
els despleguen), la llengua catalana ha de ser la llengua predominant en 
l’educació. Hi ha raons sobrades perquè sigui així: des de pedagògiques 
(llengua instrumental de la majoria de les matèries d’estudi al llarg de 
l’educació bàsica i postobligatòria) fins a raons sociolingüístiques (l’escola és 
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l’únic lloc on molt alumnes entraran en contacte amb la llengua pròpia del 
país). A aquest fi cal subordinar els altres.  

b) El castellà ha de ser llengua apresa amb suficient competència com per 
poder-s’hi expressar oralment i per escrit de manera suficient en acabar 
l’ensenyament obligatori. La normativa és clara quant a la meta final, no 
tant quant als passos intermedis, ja que sembla que sovint s’oblida que el 
castellà és present a l’entorn en una mesura molt superior al català, de 
manera que el bagatge que molts alumnes n’adquiriran per simple contacte 
ambiental serà molt superior al que podran adquirir del català. L’escola ha 
de posar ordre a aquests aprenentatges ambientals, recollir-los, 
sistematitzar-los, permetre que l’alumne hi aprofundeixi i que adquireixi els 
registres i nivells que l’entorn no proporciona (llenguatge popular, 
estàndard, literari...).  

c) L’anglès haurà de ser la tercera llengua amb què l’alumne haurà d’entrar 
en contacte, de manera gradual i ordenada. Caldrà tenir en compte que, ara 
per ara, no és una llengua que es pugui torbar en l’ambient, de manera que 
es fa imprescindible augmentar tant la freqüència com la riquesa del 
contacte amb l’anglès en l’àmbit escolar.  

d) El francès o altres llengües hauran de ser introduïdes en el moment 
oportú en què s’hagin efectuat els aprenentatge bàsics de les altres 
llengües, de manera que no causin distorsió a un aprenentatge ordenat de 
les competències lingüístiques.  

En tot el procés d’aprenentatge de les llengües hi ha subjacent una hipòtesi 
en bona part confirmada, però sovint poc tinguda en compte: la 
transferència d’aprenentatges d’una llengua a una altra. És una dada 
empírica que la capacitat humana per aprendre llengües és força més gran 
que no es pensa, de manera que l’aprenentatge d’una nova llengua no 
substitueix l’anterior, sinó que s’hi afegeix, i sovint encara en millora el 
domini. Apreses de manera adequada, una persona pot dominar diverses 
llengües i emprar-les en els contextos específics de manera adequada a les 
finalitats comunicatives que l’interessin. S’equivoquen de mig a mig els qui 
pensen que per aprendre castellà o anglès es “desaprendrà” català. Segons 
com, pot ser exactament al contrari.  

Encara més: una llengua es pot dominar a diferents nivells. Molts de 
nosaltres, per exemple, som capaços de llegir i entendre altres llengües 
romàniques (italià, gallec...) sense que n’hàgim rebut ensenyaments 
formals. Això vol dir que és possible transferir, per intuïció si voleu, 
coneixements d’una llengua a una altra.  

De tot plegat, en podem extreure dues conclusions: a) El projecte lingüístic 
del centre ha de recollir els criteris amb què s’ordenen els ensenyaments i 
aprenentatges de les diferents llengües, així com els recursos que s’hi 
assignaran i els criteris per avaluar els resultats. b) El professor o el mestre 
han de buscar el procés adequat per fer que els aprenentatges en una 
llengua (català) es transfereixin a les altres llengües objecte d’aprenentatge 
a l’escola (castellà, anglès, francès...).  

Una darrera consideració en aquest punt: no oblidem mai que una llengua 
no és només un sistema de signes lingüístics. També és la forma 
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d’expressió d’una cultura. És a dir, darrere de tota llengua hi ha una 
cultura: una versió singular del diàleg infinit de la humanitat amb la natura. 
Totes les llengües són igualment importants en aquest aspecte, 
independentment dels avatars demogràfics o sociopolítics que les hagin 
pogut menar a cotes més o menys importants. Interessar-se per una 
llengua suposa també interessar-se per una cultura. Molts dels alumnes 
nouvinguts a les nostres escoles poden sentir motivació cap a la llengua del 
país, en la mesura en què nosaltres siguem també capaços d’interessar-nos 
per la seva llengua, que vol dir per la seva cultura, és a dir, pel bagatge 
amb què ens arriben.  

 

3. L’aprenent, abans de tot 

Aclarits els dos punts anteriors (la centralitat de l’aprenentatge lingüístic i 
l’ordre que caldria seguir per ensenyar les llengües a l’escola, de manera 
que afavorim la transferència de les habilitats i competències lingüístiques), 
cal que passem a un tercer punt clau: l’alumne com a aprenent.  

En aquests moments, la consideració del bagatge amb què arriba l’alumne a 
l’escola i a l’aula és més que pertinent que mai. Sempre ha estat pertinent 
preguntar-se què sabia l’alumne, perquè no és cert el que creuen molts 
professors que l’alumne arriba amb la ment en blanc. L’alumne comprèn els 
missatges orals i sap expressar-se. La feina de l’escola és partir del nivell en 
què es trobi i aconduir-lo fins a uns objectius predeterminats o fins al 
màxim enllà possible.  

Fa uns quants anys podíem afirmar que calia avaluar el nivell inicial de 
l’alumne en les diferents habilitats orals i escrites en català i en castellà. 
Avui, en molts casos, aquesta afirmació ha de ser matisada. Cal, en primer 
lloc, saber en quin sistema lingüístic pensa i és capaç d’expressar-se 
l’alumne. Que a Catalunya hi hagi parlants de més de 250 llengües ha afegit 
un punt de complexitat indubtable a la tasca del mestre o del professor en 
el terreny de l’ensenyament lingüístic. Per tant, ara és l’hora d’aprofitar una 
nova oportunitat per renovar l’ensenyament de la llengua i la literatura. 
Però el punt de partida continua essent el mateix: què sap l’alumne? Quin 
és el seu bagatge lingüístic? Com podem avançar des del nivell en què es 
trobi cap als objectius de coneixement i de domini de la llengua que volem 
que aprengui? No és igual ensenyar català a un noi o noia sud-americà, que 
a un romanès, o a un xinès, o a un paquistanès...  

Com tampoc no és igual ensenyar català, o el que sigui, a un noi sub-
saharià que no hagi estat mai escolaritzat. La importància de l’aprenent no 
ve donada només pels seus coneixements i habilitats en el terreny 
lingüístic. També per la seva capacitat en comunicació, per la motivació a 
aprendre altres llengües, pels recursos generals respecte a l’aprenentatge... 
Una de les competències professionals més importants d’un mestre o d’un 
professor/a d’avui és la d’implicar els alumnes, cada alumne, en els seus 
aprenentatges i en el seu propi treball. Si partim del fet (evident!) que 
l’escola no ho pot ensenyar tot, sembla que el més assenyat és deixar els 
alumnes en la millor disposició possible perquè continuïn aprenent pel seu 
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compte fora de l’escola. Per tant, una de les feines de l’escola és fer prendre 
consciència a l’alumnat que cal continuar aprenent al llarg de la vida.  

(En el cas dels aprenentatges relacionats amb l’àrea lingüística i literària, 
això ens hauria de fer reflexionar sobre quin pes té, per exemple, el català o 
l’anglès en el nostre context sociolingüístic; o quines oportunitats de trobar 
textos literaris en la vida quotidiana té un noi o una noia... I potser aquesta 
anàlisi justificaria per què a l’escola hem de donar més pes a determinats 
tipus de textos i en determinades llengües...) 

 

4. De l’aprenent als aprenents 

Un cop establert que tot el professorat és professorat de llengua i que tenim 
una ordenació d’aprenentatge de les diverses llengües presents en el 
context escolar (català, castellà, anglès i altres), així com que hem de 
començar per avaluar la situació inicial de cada alumne per dissenyar 
l’itinerari més convenient d’aprenentatge a partir del que ja sap, entrem ara 
en el terreny més decididament pedagògic o didàctic.  

La llengua s’aprèn usant-la. La feina principal del professor de llengua avui 
és la de saber crear contextos comunicatius en què l’alumne hagi de posar 
en joc les seves habilitats lingüístiques, de manera que les tasques 
comunicatives que se li plantegin no solament l’ajudin a exercitar els seus 
coneixements i habilitats, sinó a veure quines mancances té, com les pot 
anar corregint, com pot ser competent per utilitzar la llengua en contextos 
diferents i cada vegada més refinats...  

Tenim un instrument inapreciable per a la nostra àrea: el Marc Europeu 
Comú de Referència, una publicació que ens dóna els nivells a què podem 
arribar en cada etapa d’aprenentatge. Tot i que va ser inicialment pensat 
per a estudiants de llengües estrangeres, en aquests moments ens pot ser 
útil tant per al domini de la llengua pròpia, com de les altres. En tot cas, 
hauria de ser un punt de referència obligat per a tot el professorat de 
llengua. 

D’acord amb el mateix Marc, el professor o mestre haurà de combinar 
moments de treball col�lectiu (en gran grup, en petit grup, en parelles; 
proposant la interacció entre alumnes, entre mestre i alumne o alumnes; si 
és possible, fent entrar en joc altres persones adultes, o alumnes d’altres 
nivells...) amb moments de treball individual, en què l’alumne adquireixi els 
mecanismes d’autoregulació bàsics per a l’aprenentatge i vagi adquirint 
també el domini individual de les diferents habilitats (coneixement de 
vocabulari, domini de l’escriptura, preparació o correcció de textos...).  

El conjunt de tècniques que permeten la creació de situacions riques en 
comunicació s’aprèn en la psicologia social, en la dinàmica de grups, en 
l’aprenentatge cooperatiu, en la reflexió col�laborativa... Ara: difícilment 
n’estarem convençuts o les arribarem a dominar, si abans no les hem 
experimentat. Vet aquí una porta per a la formació inicial i permanent, que 
ara només deixarem entreoberta per manca d’espai i de temps.  
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5. Les competències, una gran oportunitat 

Fins aquí ja hem pogut adonar-nos que la feina del professor o del mestre 
de llengua no és pas fàcil: ha de compartir una part dels ensenyaments 
lingüístics amb el professorat d’altres matèries (o, en el cas de primària, ho 
haurà de tenir en compte quan ensenyi continguts d’altres àrees); ha de 
tenir en compte els objectius que es proposi assolir en les diferents llengües 
d’acord amb el projecte lingüístic del centre; ha de conèixer el potencial 
lingüístic de cada alumne; ha d’enginyar-se-les per organitzar activitats 
col�lectives, de manera que els alumnes es comuniquin...    

Sortosament, l’organització del currículum per competències ens ha vingut a 
facilitar una mica les coses. Perquè, si es llegeix bé, una competència no és 
el mateix que el contingut d’una àrea. Així, per posar un exemple que ens 
toca de prop, la competència lectora no és quelcom que hagi de treballar 
només el professor de llengua (o el mestre quan fa “classe de llengua”). La 
competència lectora és, de nou, cosa de tot el professorat: totes les 
matèries fan accedir l’alumnat al coneixement dels seus continguts 
mitjançant la lectura comprensiva. (I encara més: la competència lectora 
s’hauria d’associar inextricablement amb la biblioteca escolar. O, si no, de 
què serveix dedicar esforços a la biblioteca escolar, en la seva concepció 
més moderna, i no plantejar-se com millorar la competència lectora de 
l’alumnat?) 

Igualment, les competències pressuposen un context de treball semblant a 
contextos reals. Això confirma, al professorat de llengua, una perspectiva 
en què ja portem anys treballant. Al capdavall, què és el treball per 
competències, referides a les habilitats lingüístiques, sinó una altra manera 
de dir que cal treballar de manera integrada, per tasques comunicatives? 
Les competències ens fan posar en joc els diferents coneixements 
(declaratius i procedimentals) en contextos comunicatius. Per tant, el 
professorat ha de conèixer quines són les competències que en cada nivell 
cal desenvolupar, quines cal treballar més a fons i en quins contextos.  

Val a dir que aquí hi ha molt de camp per córrer. Sortosament la nostra 
societat, amb uns mitjans de comunicació cada dia més desenvolupats, ens 
proporciona exemples de situacions comunicatives que podem reproduir a 
l’aula, o en què podem participar: des de preparar una trucada a un 
programa radiofònic fins a escriure una carta al director d’un diari, passant 
per totes les simulacions que vulguem a classe: l’hora del conte, preparar 
una representació teatral, concurs de poesies, festes populars... Tenim al 
nostre abast un nombre quasi il�limitat de situacions en què els alumnes 
poden posar en joc les seves habilitats lingüístiques, mirar de perfeccionar-
les i extreure lliçons de què cal millorar.  

Caldrà evitar, certament, el perill de l’activisme per l’activisme: a l’escola no 
s’hi va només a “fer”; s’hi va a aprendre. I aprendre vol dir progressar; és a 
dir, reflexionar, corregir, memoritzar, estudiar..., a més d’exercitar. “Fer” 
sense preparació, sense exercici, sense correcció, sense reflexió i presa de 
consciència dels errors... no porta a cap progrés ni a cap millora.  

Per concloure aquesta part, diríem que avui, amb el canvi del currículum 
per competències, se’ns obre una feinada a (re)programar activitats que 
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realment demanin l’adquisició de continguts rellevants, que obliguin els 
alumnes a exercitar i alhora els procurin elements de reflexió i 
d’autoregulació dels seus propis aprenentatges, de manera que hi hagi un 
progrés evident. 

I una postil�la final: no sembla massa coherent demanar als alumnes que 
siguin competents en determinades habilitats lingüístiques, si el professorat 
no ho és també. Volem dir: qualsevol professor de llengua (de fet, qualsevol 
mestre o qualsevol professor) ha de tenir en alt grau competències en 
expressió oral i escrita, en comprensió, en crítica literària, etc.  

 

6. Organitzar la feina 

Fer de mestre o de professor de llengües demana posar en joc un bon 
nombre d’habilitats o de competències professionals, com acabem de veure: 
organitzar situacions d’aprenentatge individuals i col�lectives, gestionar la 
progressió de cada alumne dissenyant itineraris diferenciats, implicar els 
alumnes en els seus aprenentatges... I tot això demana també saber 
treballar en equip amb la resta del professorat, participar en tasques de 
gestió a diferents nivells (equip docent, cicle o etapa, departament, 
centre...), relacionar-se amb les famílies...  

El nucli professional, però, és el primer: programar el que volem que 
aprengui cada alumne i el grup en conjunt. Per a això, la visió tradicional 
distingeix tres moments: a) la preparació; b) l’actuació; c) la reflexió 
posterior. Per a molts professors, l’important és la segona fase, la de la 
classe. Però avui tenim evidències de la importància de la primera i de la 
tercera, de manera que un cercle virtuós de millora professional passa sens 
dubte per una bona preparació, una actuació a l’aula tan intensa i eficaç 
com puguem i, sobretot, una reflexió posterior sobre què hem fet bé i què 
podem millorar. 

La preparació de les classes és un dels punts més importants del quefer 
professional d’un mestre o d’un professor. No es tracta només de saber 
“què hem de fer durant la classe”, sinó de tenir recursos a l’abast per poder 
donar resposta a les diferents situacions amb què ens podem trobar. I avui 
no és pas que ens en faltin, de recursos! Entre els més clàssics (llibres de 
text, materials curriculars, llibres, quaderns d’exercicis...) i els que podem 
trobar a internet, no es pot pas dir que n’anem mancats. I en qualsevol de 
les llengües que hàgim d’ensenyar a l’escolar: català, castellà, anglès o 
altres. És cert que no tots els recursos són igualment vàlids, ni tots tenen 
les mateixes potencialitats quant a l’aprenentatge individual o en grup. Per 
exemple, una webquest és un dispositiu que no solament permet aprendre 
un contingut determinat, sinó també aprendre a fer recerca de manera 
guiada per internet. O recitar un poema (La ginesta, posem per cas) i 
enregistrar-lo no solament ens ajudarà a expressar-nos oralment, sinó que 
farà treballar la memòria de l’alumne i el dotarà d’una sèrie de 
construccions sintàctiques que l’ajudaran a expressar-se de manera més 
matisada. Treballs col�lectius com una representació teatral, elaborar una 
auca o comparar titulars d’una mateixa notícia entre diferents diaris..., són 
mostres d’activitats de la nostra àrea que tenen un alt valor educatiu, i no 
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solament en el terreny de l’aprenentatge lingüístic o literari. En el nostre 
cas, pensant només en els mitjans de comunicació i en la producció literària 
en qualsevol llengua de les que vulguem ensenyar, podríem trobar a 
bastament materials més que de sobres per a l’habilitat que volguéssim...  

El problema, doncs, se centra en un altre punt de la preparació. I pot ser 
tan simple (o tan complicat) com saber-se respondre la pregunta: -Què vull 
que aprenguin els meus alumnes en aquesta classe? I com ho comprovaré? 
Aquest és el nucli, el quid de la qüestió, a partir del qual cal fer el disseny 
de l’actuació a l’aula, la preparació de les activitats amb els materials 
consegüents... Procedir al revés, deixar-se endur per la lliçó que toca sense 
cap preparació específica (per a cada objectiu, per a cada grup i, si cal, per 
a un alumne en concret) és una manera segura de no arribar a sentir-nos 
satisfets professionalment. I a la llarga, motiu d’insatisfacció per no assolir 
els objectius que volem. (És clar que sempre podem donar la culpa als 
altres: als alumnes, a les seves famílies o a la societat...) 

La idea i el propòsit que un professor o un mestre tenen abans d’entrar a 
l’aula condicionen –i molt!- la seva actuació. Diferents recerques ens 
indiquen que en aquest punt és on se situen les expectatives d’èxit, on es 
despleguen les capacitats que després es posaran en joc. Amb els anys i 
l’experiència, hom també aprèn recursos per fer front a les situacions 
imprevistes: l’alumne que vol cridar l’atenció amb un estirabot, el que té un 
mal dia, el que passa una mala situació personal o familiar, etc. I hom 
aprèn també a aprofitar aquestes situacions per convertir-les en situacions 
d’aprenentatge: lingüístic, literari (hi ha poemes o llibres que poden 
ajudar), social o simplement humà.  

 

7. Reflexionar sobre la pràctica 

Una bona preparació de les classes (planificació global, distribució del temps 
i del ritme, preparació d’activitats amb recursos adients i diversificats) i una 
actuació amb dinàmiques de classe que facin treballar en grup, utilitzant, si 
pot ser, les TAC per a la personalització..., ajuden a millorar l’ensenyament 
de qualsevol àrea. En el cas del professor de llengua i de literatura, les 
possibilitats que obre aquest esquema de treball són de gran abast i sovint 
més que il�limitades.  

Per això, convé insistir en una norma massa oblidada: la necessitat de 
reflexionar a posteriori, de manera sistemàtica, sobre com ha anat 
l’experiència de cada classe. Aquesta reflexió, per a la qual sortosament 
comptem amb instruments adequats, és la base per a la millora sistemàtica 
de la professió. Però també és la base per no dependre de receptes ni de 
modes... Si es té clar quin és l’objectiu d’aprenentatge que volem 
aconseguir dels alumnes, la resta només és qüestió de posar-s’hi. No pas 
sols, sinó en equip. I utilitzant a fons les TIC. Però “fent-nos grans” d’una 
vegada! És a dir, emancipant-nos i deixant de banda els “predicadors” de 
bones noves que només saben donar-nos o teories poc útils o receptes per 
a la immediatesa, però que no ens ensenyen a pescar pel nostre compte. La 
teoria pot ser útil per entendre situacions que se’ns escapen; però no ens 
ajuden a veure què faig demà perquè el Rashik s’expliqui millor; i les 
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receptes ens serveixen, potser, per al Rashik, però no ens ajudaran gaire 
perquè el Liu s’integri en el grup de treball que li havíem assignat.  

 

8. Com a conclusió 

Si resumim els punts que hem tractat per ensenyar llengua a Catalunya 
avui, ens surt una llista no massa llarga, però prou densa:  

a) Tot professor/a és professor/a de llengua.  

b) L’escola o l’institut ha de tenir un projecte lingüístic, amb criteris clars 
sobre com ordena els aprenentatges de llengua i de literatura (de les 
diverses llengües).  

c) Cal avaluar la situació inicial de l’alumne, no solament en relació amb els 
aprenentatges lingüístics, sinó en la seva predisposició a l’aprenentatge i a 
la comunicació en general.  

d) Les habilitats lingüístiques s’aprenen en la interacció amb els altres, a 
més de reflexionant, practicant, corregint... 

e) Hem d’aprofitar l’organització del currículum per competències per tal 
d’innovar l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura.  

f) La complexitat de la feina del professorat de llengua i literatura comença 
amb una bona preparació de les classes.  

g) I acaba amb una reflexió a fons sobre què ha funcionat a cada classe i 
què necessita millorar. Aquesta reflexió és la baula essencial per a la millora 
continuada i esdevé un punt clau en el desenvolupament professional dels 
docents.  

Sens dubte que s’hi podrien afegir altres competències o sabers necessaris 
per ser professor/a o mestre/a de llengua i literatura avui a Catalunya. Però 
els que s’han descrit semblen imprescindibles per poder actuar amb una 
professionalitat bàsica en un context plurilingüe i en una societat cada 
vegada més exigent amb la tasca de l’escola.  

 

Joan Badia i Pujol 
Director general d’Innovació 


