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Des dels anys vuitanta, molts centres de bona part dels territoris de parla catalana apli-
quen programes d’immersió lingüística perquè els alumnes que no tenen el català com 
a llengua familiar l’aprenguin de manera integrada amb els continguts del currículum. 
Aquesta aplicació per part d’alguns centres, però, ha esdevingut, a voltes, rutinària, 
sense la reflexió necessària que hauria d’haver comportat el canvi de la composició 
sociolingüística dels alumnes del nostre país, especialment durant la primera dècada 
del segle XXI. Per aquest motiu, el Departament d’Ensenyament ha elaborat una eina 
que es posa a disposició de tots els centres que vulguin reflexionar sobre com estan 
aplicant el Programa d’immersió lingüística, per tal de millorar-lo, si s’escau. L’origen 
d’aquest instrument s’ha de situar en el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social  
(2004-2011), en què es va definir un nou marc d’intervenció basat en la llengua, la in-
terculturalitat i la cohesió social, que es concretava en l’aula d’acollida, el centre aco-
llidor i el pla educatiu d’entorn: tres línies estratègiques per respondre d’una manera 
integrada als nous reptes de cohesió social i lingüística de la nostra societat. 

És dins d’aquest nou context que es concretà el Pla per a l’actualització de la metodo-
logia d’immersió en l’actual context sociolingüístic  (2007-2013), ja que calia adaptar 
i potenciar la immersió lingüística, aprofitant el patrimoni pedagògic de tota l’experièn-
cia acumulada per la comunitat educativa de les terres de parla catalana.

L’objectiu del Pla per a l’actualització de la metodologia d’immersió en l’actual context 
sociolingüístic era ajudar a aconseguir que tot l’alumnat, independentment de la se-
va llengua familiar, assolís una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació 
obligatòria, de manera que pogués utilitzar normalment i de manera correcta el català 
i el castellà. Era un pla que havia d’ajudar també a consolidar en els centres educa-
tius la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. Els objectius 
específics del Pla eren, per tant:

Però, sobretot, implicava que una de les peces clau havia de ser la formació del pro-
fessorat. És en aquest context que s’ha de situar l’eina de diagnosi que es presenta 
en aquest document, que es facilita a tots els centres que vulguin continuar la reflexió 

sobre el que implica en el context actual el programa d’immersió lingüística. Paral-
lelament, continuen oferint-se cursos d’actualització del programa d’immersió lingüís-
tica als centres que ho sol·liciten.

Quant als eixos d’intervenció, el nou impuls en l’aplicació de la immersió lingüística, pel que fa als centres educatius i als seus professionals, implicava: 

 · Adequar la metodologia 
d’immersió lingüística 
a la nova realitat de les 
aules amb diversitat 
lingüística i cultural.

 · Adaptar la didàctica de la 
llengua i de les habilitats 
cognitivolingüístiques a la 
nova realitat de l’alumnat.

 · Millorar l’ús de la llengua 
catalana i la metodologia 
d’ensenyament i 
d’aprenentatge de les habilitats 
lingüístiques de l’alumnat.

 · Fomentar l’ús de la 
llengua catalana als 
centres educatius, 
com a valor compartit i 
enriquiment col·lectiu.

 · Garantir la continuïtat de la 
immersió a cicle mitjà i superior de 
primària, i a l’educació secundària, 
mitjançant el tractament integrat 
de llengua i continguts.

1. Difondre bones pràctiques de centres de referència que fessin una aplicació adient de la metodologia d’immersió. 
2. Incentivar l’elaboració i difusió de materials didàctics.  
3. Disposar de materials de divulgació per a les famílies. 
4. Estimular la coresponsabilitat  de tota la comunitat educativa. 
5. Repensar la formació  permanent dels i de les mestres.  

6. Treballar conjuntament amb la universitat la formació inicial dels ensenyants.  

EIXOS D’INTERVENCIÓ

1. Introducció 

OBJECTIUS

http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/pla.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91738e79-a419-45fd-b4eb-358af62486f6/pil.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91738e79-a419-45fd-b4eb-358af62486f6/pil.pdf
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/formacio
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions.pdf
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2. Objectius de l’eina 

Es va elaborar amb la finalitat d’oferir un instrument que facilités la reflexió a l’equip 
docent sobre l’aplicació del Programa d’Immersió Lingüística, amb l’objectiu d’identi-
ficar quins aspectes han de millorar.

L’instrument neix per donar resposta a les preguntes següents:

 · Què implica per a l’escola aplicar el Programa d’Immersió Lingüística (PIL)?
 · Què pot fer l’escola per afavorir l’aprenentatge d’una L2?
 · Quins aspectes del PIL podem millorar al nostre centre?

Aquesta eina, doncs, es pot considerar una eina de diagnosi, que serveix per detectar 
els punts forts i els punts febles de l’aplicació del Programa d’Immersió Lingüística en 
un centre. A l’ensems, la mateixa eina presenta línies d’actuació perquè el centre pu-
gui valorar i decidir si li convé incorporar canvis metodològics o organitzatius.

3. Elaboració 

L’elaboració d’aquesta eina ha estat fruit de la reflexió i del treball de l’equip de formado-
res d’immersió que es va constituir per donar resposta a les demandes formatives dels 
centres que s’adherien al Pla d’Actualització del PIL. Però recull, també, el treball de 
moltes altres persones que des de fa anys han treballat i treballen per a la immersió lin-

güística a casa nostra. Cal fer un esment especial al 
conjunt dels assessors i assessores del Servei d’En-
senyament del Català. Als anys noranta ja va néixer 
un embrió d’aquesta eina, que va créixer a l’inici del 
nou mil·lenni, i que ara finalment veurà la llum.

No hauria estat possible, tampoc, concretar-la sen-
se haver desenvolupat prèviament els continguts 
dels seminaris de formació impartits en el marc del 
Pla per a l’actualització del Programa d’Immersió 
Lingüística. 

També ha estat molt útil comptar amb el marc teòric 
on es recull l’actualització del Programa d’Immer-
sió, la qual la va dur a terme, en el marc del Consell 

Assessor de la Llengua a l’Escola , que va crear el Departament d’Educació el 2006, 
un equip d’experts dirigit per Ignasi Vila.

Tampoc no hauria estat possible sense la formació inicial que va rebre l’equip de formado-
res d’immersió per part d’experts en diferents camps, formació concretada per exemple en:

Els programes d’immersió lingüística a càrrec de Josep M. Serra

Metodologia Joaquim Arnau, M. José del Río, Anna Teberosky, Pere Pujolàs, Josep M. Artigal

Aspectes emocionals en l’aprenentatge d’una L2 a càrrec de Llorenç Comajoan

El tractament de la llengua familiar a càrrec d’Ignasi Vila

Usos lingüístics a càrrec d’Albert Bastardas

El rol del formador a càrrec d’Olga Esteve, Neus Ferrer, Imma Canal

Pel que fa a la forma, s’hi va arribar a partir de la pràctica. Els centres demanaven un 
guió per centrar la discussió en les reunions de cicle. Cal dir que a molts centres les reu-
nions es feien sense la presència de la formadora, ja que el seminari es va concebre per-
què s’alternessin sessions de formació amb presència de la formadora i sessions sense 
la seva presència. Cal tenir en compte que un dels objectius que s’havien plantejat en 
el disseny de la formació era oferir als centres un exemple, un camí, que els permetés 
continuar reflexionant i arribant a acords encara que la formadora no conduís la sessió, 
en el benentès que podrien seguir formant-se un cop acabada l’aplicació del Pla. 

Primer només teníem un guió amb els temes que un centre havia de tractar. Per aju-
dar a la discussió i la interacció del grup de docents, juntament amb els temes, es van 
afegir per a cadascun una sèrie de “principis” sobre els quals es fonamentava l’apli-
cació del PIL.

Per exemple, per al bloc 2 (METODOLOGIA) 
l’apartat 2.1. La comprensibilitat del discurs del docent (l’input): 

 – L’ensenyant ha d’adaptar eL seu discurs perquè sigui comprensibLe per a 

L’aLumnat segons eL seu niveLL d’aprenentatge.

 – en un piL La LLengua de L’escoLa és La LLengua d’aprenentatge deLs continguts 

curricuLars. La base de L’aprenentatge és assegurar La comprensió per part de 

tot L’aLumnat.

 – eL professorat que apLica un piL ha de disposar d’estratègies que faciLitin La 

comprensió deLs textos oraLs i escrits.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions/Consell_assessor_llengua_lescola_Conclusions.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23fcb7d8-4d46-4747-b811-fa501cd2da5b/consell_comissio_immersio.pdf
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Això va constituir una bona ajuda però no provocava prou discussió al centre, ja que la 
majoria hi estava d’acord. Aquest fet va portar a plantejar-nos que calia una concreció 
dels principis. Per aquest motiu es va ampliar el guió amb una pregunta que volia aju-
dar a concretar: Què comporta l’aplicació d’aquests principis al centre?

Aquesta pregunta va donar joc en alguns centres, però en d’altres no. De manera que 
es va fer un esforç més i es van concretar preguntes directes perquè el professorat 
es qüestionés si el que implicava el principi metodològic es duia a terme o no. Se-
guint l’exemple anterior, per al primer principi (l’ensenyant ha d’adaptar el seu discurs 
perquè sigui comprensible per a l’alumnat segons el seu nivell d’aprenentatge) es van 
formular les preguntes següents:

 – quines característiques ha de tenir eL discurs docent quan eLs aprenents no 

coneixen o coneixen moLt poc La LLengua d’aprenentatge?

 – en quins moments de L’aprenentatge és més necessària L’adaptació deL discurs docent?

 – en una cLasse es poden tenir aLumnes amb diversos niveLLs d’aprenentatge. es té 

en compte aquest fet a L’hora d’adequar eL discurs docent quan es tracten temes 

curricuLars o acadèmics? 

 – ...

Ara sí, amb les preguntes directes es generava una bona discussió interna i permetia 
arribar a acords de centre sobre les millores que calia incorporar.

4. Descripció de l’eina

Des de la concepció del Pla hi ha hagut un referent, en forma d’imatge, que ens ha aju-
dat moltíssim, tant als dissenyadors del Pla, com a les formadores, com als docents. 
La representació del que comporta aplicar un PIL en un centre en forma de pont. 

Com es pot observar a la imatge, es tracta d’un pont sòlid, ja que és sustentat per 
quatre pilars o columnes. Cada pilar o columna representa allò que un centre hauria 
de conèixer i aplicar perquè un alumne, tingui la llengua que tingui en iniciar l’escola-
rització (L1), pugui acabar l’ensenyament obligatori tenint un bon domini de la llengua 
catalana (L2). En un programa d’immersió lingüística cadascun d’aquests pilars pre-
senta una especificitat, ja que els referents teòrics que nodreixen la intervenció docent 
és l’ensenyament d’una L2. 

Els quatre pilars són fonamentals. Durant molts anys, la formació del PIL ha donat 
molta més importància als aspectes metodològics que a  d’altres aspectes com els 
emocionals, la llengua familiar i els usos lingüístics. Un dels objectius que ens vam 
marcar a l’hora d’emprendre l’actualització del Pla va ser justament que els equips do-
cents tinguessin clar que, perquè un centre avanci en l’aplicació del PIL, ha de revisar 
com ha desenvolupat a nivell metodològic i organitzatiu cadascun d’aquests pilars. Un 
centre que sigui conscient que està aplicant un PIL hi hauria d’haver reflexionat, i en 
la documentació del centre, al projecte educatiu de centre i al projecte lingüístic, s’hi 
haurien de veure reflectides les concrecions. 
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Sembla, doncs, evident que una eina que pretén ajudar el centre a avaluar com aplica 
el PIL hauria de tenir en compte necessàriament aquests quatre pilars. A l’eina, però, 
se n’hi va afegir un cinquè (és el bloc núm. 1): el Programa d’Immersió Lingüística, ja 
que considerem que qualsevol docent que aplica un programa, sigui quin sigui, ha de 
conèixer en què consisteix, on s’ha aplicat anteriorment, quins són els autors de refe-
rència, quins resultats ha donat... 

Per tant, l’eina té cinc apartats:

Com es pot observar a l’índex, cada apartat se subdivideix en diferents subapartats i 
cadascun dels subapartats es desenvolupa en tres columnes:

ElEmEnts pEr a la rEflExió
En aquesta columna s’han 
especificat aquells principis 
que un ensenyant que aplica el 
Programa d’Immersió Lingüística 
hauria de conèixer. Aquests 
principis s’han redactat en forma 
d’afirmacions i, en general, 
són poc qüestionables.1 El 
que sí que admeten moltes 
formulacions diferents és com 
es concreten aquests postulats 
a l’aula i al centre.

Què comporta l’aplicació al cEntrE?
En aquesta columna es plantegen 
una sèrie de preguntes amb la finalitat 
d’ajudar el professorat a entendre 
com es poden concretar els principis 
de la primera columna a l’aula i al 
centre. Són preguntes directes que 
increpen els docents sobre el que 
comporta l’aplicació d’un PIL. De 
cadascuna de les preguntes es poden 
desprendre actuacions a nivell de 
centre, de cicle o a nivell personal.

acords dE cEntrE 
Aquesta columna és buida. 
És l’espai previst perquè 
l’ompli el centre. En aquest 
espai el centre ha de recollir 
el producte de les reunions 
pedagògiques que han 
dedicat a tractar els temes 
que considerin que han de 
millorar.

1 Aquests principis es desprenen del marc teòric que ha orientat l’aplicació del Programa d’Immersió a Catalunya. Bases teòriques del Programa d’Immersió Lingüística del 
Servei d’Ensenyament del Català. 2004  

1. EL PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL)

2. METODOLOGIA
2.1. La comprensibilitat del discurs del docent (l’input)
2.2. La interacció
2.3. El tractament de la llengua oral

2.3.1. L’enfocament comunicatiu
2.3.2. La planificació d’activitats orals
2.3.3. La programació de llengua

2.4. Relació llengua oral-llengua escrita
2.5. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua mitjançant totes les 

àrees del currículum

3. CARACTERÍSTIQUES PERSONALS QUE INCIDEIXEN  
 EN L’APRENENTATGE D’UNA L2

3.1. Tipus de motivació a l’hora d’aprendre una llengua. El tipus  
de motivació i l’edat dels aprenents

3.2. Plantejaments didàctics que afavoreixen cada tipus de motivació

4. VINCULACIÓ DE LES FAMÍLIES. TRACTAMENT  
 DE LA LLENGUA FAMILIAR

4.1. Relació amb les famílies. Desenvolupament d’actituds  
positives envers el català

4.2. Tractament de la llengua familiar
4.3. La dimensió plurilingüe i intercultural del currículum

5. USOS LINGÜÍSTICS COhERENTS
5.1. Relació entre oferta d’ús, coneixement i ús d’una llengua
5.2. Els usos lingüístics en un centre on s’aplica el PIL
5.3. L’ensenyament dels usos lingüístics

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02b4b23d-1e7e-439f-bb4e-0545d91b269a/Dossiero0_pil_rev.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02b4b23d-1e7e-439f-bb4e-0545d91b269a/Dossiero0_pil_rev.pdf
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5. Ús de l’eina

De moment, aquesta eina s’ha utilitzat en el marc de la formació del Pla d’Actualitza-
ció del PIL. Un centre amb l’ajuda d’aquest instrument i amb la intervenció de la for-
madora d’immersió podia reflexionar per:

 · Prendre consciència sobre quines estratègies docents ja s’aplicaven. 
 

 · Prendre decisions sobre quines estratègies metodològiques calia incorporar.

Aquesta eina ha ajudat a reflexionar i a millorar l’aplicació del Programa d’Immersió en 
uns cent cinquanta centres. La utilitat de l’eina ha estat contrastada pels equips do-
cents que l’han utilitzada i per l’equip de formadores que l’ha incorporada com una de 
les estratègies que han facilitat la discussió i la presa d’acords als centres.

Justament ha estat la valoració positiva que han fet d’aquest instrument les formado-
res i el professorat que l’ha aplicada el que ens ha empès a donar-la a conèixer en el 
marc del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català, perquè pugui ser 
utilitzada per qualsevol centre que tingui interès a conèixer i millorar què implica apli-
car un programa d’immersió lingüística en el context actual.

Som conscients que és una eina que no es pot aplicar del tot. No ha estat concebuda 
amb aquesta finalitat. Abans d’utilitzar-la, és important que el centre tingui clar so-
bre quins dels cinc apartats vol reflexionar i prendre acords de millora. Per ajudar els 
centres, al final del seminari «El tractament de la llengua en un programa d’immersió 
lingüística» es passava una fitxa a l’equip directiu perquè els seus membres decidissin 
conjuntament què volien treballar el curs vinent.

Quan es presentava l’eina al centre es deixava molt clar que només s’havia de treba-
llar un apartat, però al centre quedava l’eina completa, per si, més endavant, volien 
seguir treballant un altre bloc. També s’explicava que les preguntes de la segona co-
lumna eren orientatives, que tenien la intenció de fixar i guiar la discussió, que en cap 
moment s’havien de prendre com un qüestionari que calgués respondre del tot.

El que sí que es va comprovar aviat va ser que l’espai que quedava per escriure els 
acords de centre era insuficient. Les orientacions que els assessors van donar per 
fer-ho van ser:

1. En aquesta columna només s’han d’escriure els objectius de millora, amb les 
actuacions que es duran a terme al centre. 

2. El desplegament dels objectius i les actuacions s’han de recollir en un altre 
tipus de document. 

3. El desplegament dels objectius i les actuacions s’han d’incorporar en els 
documents que el centre ja té: pla anual, projecte educatiu, projecte lingüístic, 
programacions d’aula.

Es va transmetre als centres que s’havien de prendre aquesta eina com una ajuda per 
a la presa de decisions, no com un nou document que havien de tenir. Així es volia 
descarregar de la percepció burocràtica que tenen els ensenyants quan se’ls demana 
un nou document de centre. 

Al marge superior dret de cadascun dels apartats de l’eina de diagnosi, hi ha un des-
plegable amb les etiquetes següents: EDUCACIÓ INFANTIL, CICLE INICIAL, CICLE 
MITJÀ i CICLE SUPERIOR. Per facilitar la feina, es recomana que el centre es guar-
di una còpia de l’eina de diagnosi per a cadascuna d’aquestes etiquetes, que hauria 
de tenir com a nom l’etapa o el cicle corresponent. D’aquest manera, el professorat 
podrà treballar en el seu document sense interferir en la feina de la resta de l’equip.
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1. EL PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL)  

2. METODOLOGIA 
2.1. La comprensibilitat del discurs del docent (l’input) 
2.2. La interacció 
2.3. El tractament de la llengua oral 

2.3.1. L’enfocament comunicatiu 
2.3.2. La planificació d’activitats orals 
2.3.3. La programació de llengua 

2.4. Relació llengua oral-llengua escrita 
2.5. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua mitjançant totes les àrees del currículum  

3. CARACTERÍSTIQUES PERSONALS QUE INCIDEIXEN EN L’APRENENTATGE D’UNA L2 
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1 EL PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL)
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. El professorat que segueix un PIL és conscient que 
aplica un programa d’aprenentatge de segones 
llengües.

•	 El professorat coneix en quins països i en quins contextos s’ha aplicat amb èxit el PIL?
•	 Es coneixen estudis o avaluacions que demostren que el PIL constitueix una bona 

metodologia per ensenyar una L2?
•	 Se sap distingir ensenyament en català d’aplicació d’un PIL?
•	 En quina realitat sociolingüística és adient aplicar un PIL?
•	 Quines són les característiques lingüístiques de l’alumnat? Justifiquen l’aplicació 

d’un PIL?
•	 Quins factors incideixen en l’aprenentatge de la llengua en el nostre context?
•	 Quines competències professionals hauria de tenir un ensenyant que aplica un PIL?
•	 En el PLC es recull i es justifica l’aplicació d’un PIL?

•	  

a. 

b. En un centre on s’aplica un PIL el professorat 
té molt clar quin tractament reben les diferents 
llengües curriculars.

•	 Quin paper hi té la llengua catalana?
•	 Quin paper té l’Aula d’Acollida en l’aprenentatge de la llengua de l’escola?
•	 Quin enfocament rep l’ensenyament de la llengua castellana al centre?
•	 Com es treballa l’ensenyament de la llengua o llengües estrangeres al centre?
•	 Quines experiències d’ensenyament de llengües són presents al centre?
•	 Es coneix el marc legal que fa possible l’aplicació d’un PIL?

•	  

b. 

c. El professorat sap que el PIL constitueix una 
modalitat dels programes que s’anomenen de 
tractament integrat de llengua i continguts.

•	 Quins avantatges comporta el tractament integrat de llengua i continguts en 
l’aprenentatge de la nova llengua?

•	 Quins avantatges comporta el tractament integrat de llengua i continguts en 
l’aprenentatge dels continguts curriculars de les àrees no lingüístiques?

•	 El tractament integrat de llengua i continguts implica coordinació entre el 
professorat. Quins aspectes caldria compartir?

•	  

c. 
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2 METODOLOGIA
2.1 La comprensibilitat del discurs del docent (l’input)  –  a.  b.  c.  d.  e.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. L’ensenyant ha d’adaptar el seu discurs perquè 
aquest sigui comprensible per a l’alumnat segons 
el seu nivell d’aprenentatge.

•	 Quines característiques ha de tenir el discurs docent quan els aprenents no 
coneixen o coneixen molt poc la llengua d’aprenentatge?

•	 En quins moments de l’aprenentatge és més necessària l’adaptació del discurs docent?
•	 En una classe es poden tenir alumnes amb diversos nivells d’aprenentatge. Es té 

en compte aquest fet a l’hora d’adequar el discurs docent quan es tracten temes 
curriculars o acadèmics? 

•	 Se simplifiquen lingüísticament els continguts curriculars dels materials didàctics per fer-
los accessibles a l’alumnat amb un nivell baix de català? De quina manera es pot fer?

•	  

a. 

b. Per afavorir la comprensió de l’alumnat cal 
acompanyar el discurs docent amb suports no 
verbals.

•	 Quins suports no verbals es poden utilitzar?
•	 Es té un inventari dels suports visuals dels quals disposa el centre classificats 

per temes o àrees?
•	 Quan cal utilitzar-los? Amb quins alumnes?

•	  

b. 
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2.1 La comprensibilitat del discurs del docent (l’input)  –  a.  b.  c.  d.  e.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

c. En un programa d’immersió, la llengua de l’escola 
és la llengua d’aprenentatge dels continguts 
curriculars. La base de l’aprenentatge és assegurar 
la comprensió per part de tot l’alumnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. El professorat aplica estratègies que faciliten la 
comprensió de textos orals i de textos escrits.

•	 Abans de començar un tema s’aclareixen les paraules clau utilitzant varietat de 
suports?

•	 Es coneixen i s’apliquen estratègies que ajuden a transferir al català els 
conceptes que tenen els alumnes en la seva llengua?

•	 Es reforça la comprensió d’una explicació amb esquemes que permetin veure la 
relació entre les idees?

•	 S’apliquen tècniques per fer comprensible un text escrit? Compartim criteris?
•	 Es disposa d’estratègies per comprovar la comprensió per part de l’alumnat 

durant el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada unitat didàctica?

•	  

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. 

e. L’ajuda més ajustada que necessita un alumne 
moltes vegades la pot proporcionar un company.

•	 S’aprofita l’ajuda que es poden proporcionar els alumnes entre ells?

•	  

e. 
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2.2 La interacció  –  a.  b.  c.  d.  e.  f.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. La interacció és la base en la construcció 
del coneixement. 
 
 
 
 
 
 
 

b. En l’aprenentatge d’una llengua la inte-
racció té un paper cabdal. 

•	 Es coneixen les estratègies per provocar la interacció verbal?
•	 S’apliquen les estratègies interactives d’una manera sistemàtica a tots els nivells educatius i 

a totes les àrees del currículum?
•	 En les diferents seqüències didàctiques es deixa un espai perquè es produeixi interacció?
•	 En una situació interactiva es té en compte que hi hagi equilibri entre les intervencions de 

l’ensenyant i les de l’aprenent?
•	 S’aprofiten les situacions interactives per negociar els significats?

•	  

a.  
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 

c. Per afavorir la interacció és necessària la 
gestió del temps i de l’espai de l’aula. 
 
 
 
 
 
 
 

d. Perquè la interacció esdevingui font 
d’aprenentatge, cal desenvolupar una 
sèrie d’hàbits.

•	 L’organització de l’aula i el disseny de les activitats afavoreixen la interacció adult-aprenent i 
aprenent-aprenent?

•	 En l’horari setmanal es disposa d’espais per treballar la interacció oral? Les activitats tenen 
continuïtat entre els diferents cicles i nivells? A l’hora de planificar les activitats, es té en 
compte que es poden fer a totes les àrees?

•	 Es disposa d’una programació vertical dels hàbits per treballar les normes interactives o 
conversacionals per tal de desenvolupar l’autonomia de l’alumnat en situacions interactives 
(treball en grup, treball per parelles...)?

•	 Es comparteixen les instruccions o les normes per canviar la disposició de l’aula d’una 
manera eficient entre els nivells educatius?

•	 Es té clar que cada tipus d’agrupament de l’alumnat permet desenvolupar objectius 
didàctics diferents? 

•	  

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

d. 
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2.2 La interacció  –  a.  b.  c.  d.  e.  f.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

e. Hi ha activitats o metodologies de 
treball que afavoreixen la interacció i la 
negociació de significats. 

•	 Es fomenten activitats o metodologies de treball que afavoreixin la interacció?
 – Treball per projectes
 – Treball cooperatiu
 – Treball per racons
 – ...

•	 Es coneixen tècniques i estratègies relatives al treball cooperatiu?
•	 Es considera important establir acords de centre per iniciar i donar continuïtat al treball 

cooperatiu?
•	 Quins aspectes haurien de preveure aquests acords?
•	 Es disposa d’una planificació per aplicar el treball cooperatiu en totes les etapes educatives?

•	  

e. 

f. En quines situacions comunicatives és 
més fàcil que es produeixin interaccions 
en català?

•	 Es fomenten activitats o metodologies que afavoreixin l’ús de la llengua catalana entre 
l’alumnat? Activitats en què la producció està fixada: jocs de pati, jocs de taula, jocs de rol, 
dramatitzacions…? I activitats en què la producció no està fixada?

•	 Es té clar en quins contextos comunicatius és més fàcil que tingui lloc la interacció entre els 
alumnes en català?

•	  

f. 
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2.3 El tractament de la llengua oral

2.3.1 L’enfocament comunicatiu
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. La competència comunicativa és la capacitat 
d’usar la llengua de manera apropiada en les 
diverses situacions en les quals es pot trobar un 
parlant.

•	 Es comparteix el concepte de competència comunicativa?
•	 A les programacions de llengua es tenen en compte els components de la 

competència comunicativa?
•	 Es promou l’ús de la llengua en diversitat de situacions: formals i informals? Amb 

temes propers a l’alumne i amb temes més acadèmics? Amb un interlocutor o amb 
més d’un interlocutor?

•	  

a. 

b. Perquè una activitat de llengua oral tingui un 
enfocament comunicatiu ha de complir una sèrie 
de característiques. 

•	 Es coneixen les característiques que ha de tenir una activitat perquè tingui un 
enfocament comunicatiu?

•	 En tots els nivells educatius es fan activitats amb aquest enfocament?
•	 Es fan activitats comunicatives a totes les àrees?

•	  

b. 

c. En la selecció dels materials didàctics per treballar 
la llengua, un dels aspectes que hem de tenir en 
compte és que tinguin un enfocament comunicatiu.

•	 Els materials didàctics que s’utilitzen a l’àrea de llengua tenen un enfocament 
comunicatiu?

•	 Es disposa de materials addicionals de suport per a l’ensenyant, en el cas que els 
llibres de text que s’utilitzen no treballin tots els components de la competència 
comunicativa?

•	  

c. 
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2.3 El tractament de la llengua oral

2.3.2 La planificació d’activitats orals  –  a.  b.  c.  d.  e.  f.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. Per ’assegurar la comprensió per part de l’alumnat 
cal potenciar l’ús de la llengua oral per sobre de la 
llengua escrita.

•	 Es té en compte que cal presentar oralment les activitats abans de passar a l’escrit?
•	 Es té present que moltes activitats es poden resoldre oralment?

•	  

a. 

b. En un programa d’immersió cal dissenyar activitats 
específiques per treballar aspectes formals de la 
llengua (adquisició de l’idioma). Aquestes activitats 
han d’estar contextualitzades dins d’activitats més 
globals en què la funcionalitat i l’interès per part de 
l’alumnat estiguin garantits.

•	 Es tenen dissenyades activitats per treballar sistemàticament fonètica, lèxic i 
estructures morfosintàctiques a tots els nivells educatius?

•	 Es treballen aspectes fonètics, lèxics i morfosintàctics dins d’activitats funcionals 
(en les diferents àrees curriculars) o a partir de recursos més globals com el conte, 
el joc, els poemes...?

•	  

b. 
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2.3 El tractament de la llengua oral

2.3.2 La planificació d’activitats orals  –  a.  b.  c.  d.  e.  f.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

c. La planificació d’activitats ha de fomentar la 
interacció entre els alumnes.

•	 A l’hora de planificar activitats es tenen en compte diferents tipus d’agrupament: per 
parelles, petit grup, gran grup?

•	 Es fan activitats en què la interacció es produeixi entre alumnes de nivells educatius 
diferents: tallers, padrins de lectura...?

•	 Com es poden donar pautes que guiïn la interacció entre els alumnes?

•	  

c. 

d. En un programa d’immersió és important que tant 
l’alumnat com les famílies observin que l’escola 
dóna molta importància al tractament de la llengua 
oral. 

•	 L’escola organitza activitats de llengua oral que, per les seves característiques, són 
molt adients perquè l’alumnat se senti segur en l’ús de la llengua: exposicions de 
treballs, conferències, entrevistes, dramatitzacions, recitals de poesies, cantates...

•	 Es té en compte que aquestes activitats han de tenir un paper rellevant en la vida 
de l’escola?

•	  

d. 
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2.3 El tractament de la llengua oral

2.3.2 La planificació d’activitats orals  –  a.  b.  c.  d.  e.  f.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

e. A l’hora de dissenyar activitats s’ha de tenir en 
compte el nivell de competència lingüística de 
l’alumnat.

•	 A l’hora de dissenyar activitats es té en compte que hi hagi activitats en què la 
producció de l’alumne estigui ritualitzada, que hi hagi activitats en què hi hagi una 
producció semioberta i activitats en què la producció sigui oberta?

•	 Es comparteix la funció que té cada tipus d’activitat en l’adquisició d’una L2?
•	 Com es poden atendre els diferents nivells d’aprenentatge de la llengua en una 

conversa en gran grup?
•	 Quins criteris es poden establir a l’hora de fer grups de treball tenint en compte els 

diferents nivells dels alumnes?

•	  

e. 

f. En el disseny d’activitats s’ha de tenir en compte 
el procés d’aprenentatge d’una L2.

•	 Es dissenyen activitats en què l’alumnat pugui aplicar en una altra situació el que 
ha après en un context determinat? Es promou la transferència i la generalització 
dels continguts?

•	  

f. 
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2.3 El tractament de la llengua oral

2.3.3 La programació de llengua
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. En l’aplicació d’un Programa d’Immersió Lingüísti-
ca, cal planificar el tractament de la llengua oral al 
llarg de tota l’escolaritat.

•	 Es tenen objectius consensuats sobre quins aspectes dels components de la 
competència comunicativa han d’haver adquirit els alumnes en acabar cada cicle?

•	 Es disposa de programacions de llengua oral?
•	 Es tenen definits i seleccionats els continguts de llengua oral per a cada curs o cicle?
•	 Es tenen documents consensuats per recollir les activitats que es fan de llengua oral?
•	 S’han revisat les programacions longitudinalment, de manera que s’asseguri la 

progressió en l’aprenentatge entre els diferents cicles?

•	  

a. 

b. En les programacions de llengua oral s’han de 
preveure tots els components de la competència 
comunicativa.

•	 Es tenen en compte les funcions comunicatives?
•	 Es tenen en compte els gèneres textuals a nivell oral? Es programen tenint en 

compte la dificultat intrínseca de cada tipus de text? Es treballen d’una manera 
cíclica augmentant el grau de dificultat i el nivell d’exigència?

•	 Es disposa de programacions dels aspectes formals de la llengua: fonètica, lèxic i 
morfosintaxi?

•	  

b. 
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2.4 Relació llengua oral-llengua escrita 
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. L’alumne que s’inicia en l’aprenentatge d’una nova 
llengua passa per diverses etapes i desenvolupa 
primer el llenguatge conversacional i després pas-
sa al llenguatge acadèmic.

•	 El professorat té presents les etapes d’adquisició d’una L2 en la pràctica docent?
•	 El professorat comparteix les implicacions de l’ensenyament del llenguatge 

conversacional i del llenguatge acadèmic?
•	 hi ha una gradació quant a l’exigència cognitiva de les activitats?
•	 Quines característiques ha de tenir la llengua escrita durant el desenvolupament de 

la competència conversacional?

•	  

a. 

b. En un PIL l’aprenentatge de la llengua oral i de la 
llengua escrita es donen simultàniament i l’una 
reforça l’altra.

•	 Quin suport pot donar la llengua oral a la llengua escrita a l’hora de fer 
comprensible un text o a l’hora d’escriure’l?

•	 De quina manera es fa present la llengua escrita a l’inici del procés d’ensenyament 
en funció del nivell de competència de l’alumnat?

•	  

b. 

c. Per assegurar la comprensió en activitats de 
llengua escrita caldrà partir de la llengua oral

•	 Des de la llengua oral es fan exercicis d’observació i de reflexió sobre algun 
aspecte del codi escrit?

•	 De quina manera des de la llengua oral s’estimula i es motiva els alumnes per 
descobrir i utilitzar el codi escrit?

•	 De quina manera des de la llengua escrita s’estimula i es motiva els alumnes a 
utilitzar la llengua oral?

•	  

c. 
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2.5 L’ensenyament-aprenentatge de la llengua a través de totes les àrees del currículum  
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. En un programa d’immersió s’aprèn llengua al 
mateix temps que s’aprenen continguts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Per assegurar l’adquisició dels conceptes i del 
lèxic específic de cada àrea l’alumne ha de poder 
establir connexions entre el llenguatge comunicatiu 
i el llenguatge acadèmic.

•	 Tot l’equip docent comparteix aquest principi?
•	 Es tenen clars quins continguts de llengua es poden treballar des de cadascuna de 

les àrees?
•	 Es comparteixen els models didàctics per a l’ensenyament de les quatre habilitats 

perquè puguin ser aplicats des de qualsevol àrea?
•	 El grau d’exigència pel que fa a l’expressió dels alumnes és compartit pels docents 

que incideixen en un mateix grup d’alumnes?
•	 Els docents de les diverses àrees ajuden a establir connexions entre el llenguatge 

comunicatiu i el llenguatge acadèmic? S’apliquen estratègies per passar del 
llenguatge comunicatiu al llenguatge acadèmic? 

•	  

a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
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3 CARACTERÍSTIQUES PERSONALS QUE INCIDEIXEN EN L’APRENENTATGE D’UNA L2
3.1 Tipus de motivació a l’hora d’aprendre una llengua. El tipus de motivació i l’edat dels aprenents  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. Hi ha una sèrie de factors que incideixen en 
l’adquisició d’una L2: edat, personalitat, dol 
migratori, estils cognitius, actituds i motivació. 

•	 Des de la vostra experiència, com heu observat que incideixen aquests factors 
en l’aprenentatge d’una L2?

•	 Com penseu que aquests factors es poden tenir en compte a l’hora de 
dissenyar la intervenció docent?

•	  

a. 

b. La motivació per aprendre una llengua pot ser 
de diversos tipus: integradora, instrumental, 
extrínseca i intrínseca.

•	 Es coneix cada tipus de motivació? 
•	 Se sap quin tipus de motivació influeix en l’aprenentatge d’una L2 segons l’edat?
•	 Com es poden detectar els interessos dels alumnes i incorporar-los en el treball 

de l’aula?
•	 Quina relació ha d’establir el docent amb l’alumnat? Quin clima s’ha de respirar a 

l’aula i a l’escola perquè un infant vulgui utilitzar la llengua del seu ensenyant?
•	 Se sap com es pot passar de la motivació extrínseca a la intrínseca? 

•	  

b. 
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3.1 Tipus de motivació a l’hora d’aprendre una llengua. El tipus de motivació i l’edat dels aprenents  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

c. Aprendre una llengua comporta implicació i esforç 
personals per part de l’alumne.

•	 Es tenen estratègies per fer conscient l’alumnat sobre els seus aprenentatges: 
els avenços, les dificultats? 

•	 De quina manera el mestre podria compartir l’avaluació amb l’alumne? Quines 
pràctiques d’autoavaluació es podrien realitzar?

•	 L’esforç i la valoració de les fites aconseguides són valors que cal transmetre a 
l’alumnat. Se li transmet el valor de la satisfacció per aprendre?

•	 Quins criteris s’haurien de tenir en compte per valorar les produccions dels 
alumnes de manera que se’ls fomenti l’autoestima, l’esperit crític i l’esforç per 
l’aprenentatge?

•	  

c. 

d. La reflexió sobre la importància d’aprendre 
llengües en el món actual genera motivació per a 
l’aprenentatge de llengües.

•	 Es fan activitats que facin reflexionar als alumnes sobre la importància 
d’aprendre llengües?

•	 Es valoren els coneixements lingüístics dels alumnes respecte a diferents llengües? 
Es fan activitats per detectar-los?

•	  

d. 
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3.2 Plantejaments didàctics que afavoreixen cada tipus de motivació
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. El domini d’una L2 comporta un llarg període de 
temps en què l’alumne s’haurà d’anar enfrontant a 
moltes activitats, i la motivació per l’aprenentatge 
pot fluctuar i tenir els seus alts i baixos. 

•	 Es coneixen les etapes o fases del procés de motivació? 
•	 S’apliquen metodologies de treball que afavoreixin la valoració del procés 

d’aprenentatge de la L2? 
•	 Es comparteixen els hàbits comunicatius o interactius a la classe per encoratjar a 

comunicar-se amb la L2?

•	  

a.  
 
 

b. Durant tot el procés de treball d’una activitat 
amb l’alumnat, haurem de fomentar l’aplicació 
d’estratègies de motivació. 

•	 Es coneixen les estratègies que es poden dur a terme en una pràctica docent 
motivacional per a l’aprenentatge de la L2? 

•	 Es reflexiona sobre l’aspecte motivacional per part del docent?

•	  

b.   

c. Els plantejaments didàctics que es porten a terme 
poden afavorir més o menys els diferents tipus de 
motivació. 

•	 Es promouen activitats a l’aula que afavoreixin els diferents tipus de motivació?
•	 Es recullen orientacions didàctiques que ajudin a potenciar la motivació en els 

alumnes?

•	  

c. 
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4 VINCULACIÓ DE LES FAMÍLIES. TRACTAMENT DE LA LLENGUA FAMILIAR
4.1 Relació amb les famílies. Desenvolupament d’actituds positives envers el català  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. Oferir una bona acollida a les famílies i als alumnes 
afavoreix el desenvolupament d’actituds positives 
envers l’escola.

•	 El centre disposa d’un pla d’acollida?
•	 El centre disposa de protocols per fer l’adaptació de l’alumnat nou? En aquests 

protocols el component afectiu hi té un pes rellevant?
•	 Es treballa a les tutories la implicació del grup classe en l’acollida dels 

companys nous? Es preparen activitats per cohesionar el grup? S’han establert 
acords per cicles?

•	  

a. 

b. La informació a les famílies del procés 
d’ensenyament-aprenentatge que seguiran els 
seus fills, dels objectius i dels resultats que 
s’obtenen amb aquesta metodologia generen 
confiança i col·laboració.

•	 S’informa les famílies sobre el Programa d’immersió? Sobre el procés que se 
segueix a l’escola? 

•	 S’informa al llarg de tota l’escolarització de com es concreta el PIL cada curs?

•	  

b. 



23

Eina de diagnosi

ÍNDEX

4.1 Relació amb les famílies. Desenvolupament d’actituds positives envers el català  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

c. El coneixement mutu ajuda a fer disminuir recels i 
desconfiances.

•	 L’escola organitza espais de trobada amb les famílies perquè es coneguin i 
comparteixin neguits i preocupacions.

•	 L’escola (sola o des del pla d’entorn) organitza activitats perquè les famílies es 
relacionin?

•	 El professorat disposa d’espais per comunicar-se amb les famílies i establir 
línies de col·laboració. 

•	  

c. 

d. Desenvolupar actituds positives envers la llengua 
de l’escola per part de les famílies és bàsic perquè 
els alumnes vulguin aprendre la L2.

•	 Se sap quins tipus d’actituds lingüístiques hi ha?
•	 Se sap en quin tipus d’actituds és més fàcil d’incidir?
•	 Es coneixen les actituds de les famílies envers el Programa d’Immersió Lingüística i 

el que aquest implica?
•	 El centre organitza activitats amb les famílies per afavorir actituds positives envers 

la llengua catalana?

•	  

d. 
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4.2 Tractament de la llengua familiar  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. En un programa d’immersió lingüística és molt 
important reconèixer i respectar les identitats cul-
turals i socials de l’alumnat. Acceptar el bagatge 
que porten.

•	 Es comparteix aquest principi amb tot el professorat del claustre?
•	 Se sap quina diferència hi ha entre un programa d’immersió i un de submersió?
•	 Se sap quines llengües parla l’alumnat?
•	 Es coneix la situació sociolingüística de les llengües familiars de l’alumnat?
•	 Es coneixen algunes característiques de les llengües familiars de l’alumnat?

•	  

a. 

b. El reconeixement simbòlic de la llengua familiar és 
una manera de respectar la identitat lingüística de 
l’alumnat.

•	 Als espais comuns del centre i a les aules es tenen referents que fan presents en el 
pla simbòlic les llengües de l’alumnat?

•	 Es dissenyen activitats als diferents nivells educatius per tractar les llengües de 
l’alumnat? En aquestes activitats, hi participen les famílies? 

•	 Es tenen materials didàctics: contes, textos informatius... per tal de fer present a 
les aules o a la biblioteca les llengües de l’alumnat?

•	 El professorat coneix pàgines web on es pot obtenir informació de les llengües de 
l’alumnat?

•	  

b. 
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4.2 Tractament de la llengua familiar  –  a.  b.  c.  d.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

c. És important saber incorporar el bagatge lingüístic 
de l’alumnat en les activitats d’aprenentatge.

•	 S’aprofiten situacions que es donen d’una manera espontània perquè l’alumnat 
pugui aportar a la resta dels companys el seu bagatge lingüístic?

•	 Es planifiquen activitats de presentació o de reflexió sobre les llengües de 
l’alumnat?

•	  

c. 

d. Afavorir el manteniment de la llengua familiar ajuda 
a l’aprenentatge de la L2.

•	 Es recomana a les famílies la importància de mantenir la llengua familiar?
•	 Es fomenta el manteniment de la llengua familiar en activitats extraescolars o en 

activitats de l’entorn?

•	  

d. 
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4.3 La dimensió plurilingüe i intercultural del currículum
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. En el currículum de primària i d’educació 
infantil hi ha continguts que fan referència 
al tractament de la diversitat lingüística i 
cultural que hi ha als centres educatius i 
a l’entorn.

•	 Es coneix la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum de primària?
•	 Es coneix el currículum d’educació infantil?

•	  

a. 

b. La dimensió plurilingüe i intercultural s’ha 
de desenvolupar des de totes les àrees 
lingüístiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. El treball de la dimensió plurilingüe i 
intercultural afavoreix actituds positives 
envers la diversitat lingüística i cultural de 
l’entorn.

•	 S’ha planificat com es tractaran aquests continguts des de les diverses àrees lingüístiques?
•	 El material didàctic que s’utilitza té en compte aquesta dimensió del currículum?
•	 Es té en compte la interculturalitat en el tractament dels continguts de les àrees no 

lingüístiques: música, educació física, socials, naturals...? Es tenen en compte les 
aportacions que poden fer els alumnes i les famílies del centre?

•	 El centre organitza activitats específiques en les quals es desenvolupi la dimensió 
intercultural? En aquestes activitats es té en compte el bagatge lingüístic i cultural de les 
famílies dels centres?

•	 El centre organitza activitats específiques per desenvolupar la identitat lingüística i cultural pròpia?

•	  

b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 
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5 USOS LINGÜÍSTICS COHERENTS
5.1 Relació entre oferta d’ús, coneixement i ús d’una llengua
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. A més oportunitats d’ús, més coneixe-
ment de la llengua i més actuació.

•	 Es comparteix aquest principi?
•	 Quines oportunitats d’ús pot proporcionar a l’alumnat un centre educatiu?
•	 Les oportunitats d’ús es poden modificar? Com? Quin tipus d’activitats generen més 

oportunitats d’ús?
•	 S’organitzen activitats en què els alumnes tinguin l’oportunitat d’exercitar-se en l’ús de la 

llengua davant d’altres alumnes (en festes, actes d’escola...)?
•	 Es realitzen activitats en què els alumnes hagin d’escenificar o representar situacions 

reals d’ús de la llengua?
•	 Es donen elements de reflexió o d’autoavaluació sobre l’ús de la llengua per part dels 

alumnes?

•	  

a. 

b. Tenir un bon coneixement de la llengua 
no és suficient per utilitzar una llengua.

•	 Amb l’edat l’ús del català augmenta o disminueix? Quines poden ser-ne les causes?
•	 Quin tipus de coneixements fan falta per poder utilitzar una llengua en qualsevol situació?
•	 De què depèn que un alumne utilitzi el català?
•	 Per què hi ha alumnes que poden fer un bon treball d’expressió escrita i en canvi els 

costa molt mantenir una conversa en català?

•	  

b. 
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5.2 Els usos lingüístics en un centre on s’aplica el PIL  –  a.  b.  c.  d.  e.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. Si no hi ha una reflexió per part de l’equip docent i 
una presa de consciència sobre quin ús professio-
nal s’ha de fer de la llengua, en un centre educatiu 
es reprodueixen les normes d’ús que funcionen a 
la societat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. En un centre on s’aplica el PIL s’han de practicar 
normes d’ús favorables al català de manera que 
serveixin de model positiu per als alumnes. 

•	 Se sap quines normes d’ús de la llengua són les que imperen a la societat?
•	 Quines són les normes d’ús favorables al català? Com es poden concretar? 
•	 Què vol dir un ús professional de la llengua?
•	 Tota la comunitat educativa utilitza el català per comunicar-se?

•	  

a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 

c. En un centre on s’aplica el PIL cal vetllar per l’ús 
de la llengua tant en els espais curriculars com en 
els espais no curriculars.

•	 Es tenen acords sobre l’ús de la llengua fora de l’aula?
•	 Quina intervenció lingüística es pot fer a l’hora d’esbarjo?
•	 Quina intervenció lingüística es pot fer als passadissos, menjador i altres 

dependències?
•	 Com involucrem el personal no docent en l’ús de la llengua al centre?
•	 Com es treballa l’ús de la llengua amb l’AMPA?

•	  

c. 
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5.2 Els usos lingüístics en un centre on s’aplica el PIL  –  a.  b.  c.  d.  e.

ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

d. La llengua vehicular del centre ha de ser el català. •	 Amb quina llengua es fan els comunicats a les famílies? 
•	 Es té en compte la data d’arribada de les famílies?

•	  

d. 

e. La llengua de les reunions col·lectives amb les 
famílies ha de ser el català.

•	 Quina és la llengua de les reunions col·lectives amb les famílies? 
•	 El plantejament de les reunions per part del professorat facilita la comprensió dels 

continguts de la reunió? Es tenen preparats recursos en cas que hi hagi famílies 
que manifestin que no entenen el català?

•	  

e. 
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5.3 L’ensenyament dels usos lingüístics
ELEmENTS PER A LA REfLEXIÓ QUè COmPORTA L’APLICACIÓ AL CENTRE? ACORDS

a. Els hàbits lingüístics s’aprenen com qualsevol altre 
hàbit, amb la pràctica constant i coherent.

•	 El professorat és coherent a l’hora d’esdevenir model en la pràctica d’usos 
lingüístics favorables al català?

•	  

a.  
 
 

b. Hi ha activitats que afavoreixen en els estudiants la 
reflexió sobre els propis usos lingüístics i sobre els 
del conjunt de la societat.

•	 Es planifiquen activitats que afavoreixin la reflexió sobre els usos lingüístics?
•	 A quins nivells educatius es poden plantejar aquestes activitats?

•	  

b.   

c. S’han de preveure i tractar les situacions que 
poden fer vacil·lar els usos lingüístics favorables al 
català.

•	 Quan arriba un alumne nouvingut, es treballa amb la resta dels alumnes com ens 
hi hem d’adreçar per ajudar-lo a aprendre la llengua de l’escola? Es dissenyen 
activitats de mediació per ajudar els alumnes nouvinguts a compensar la manca de 
comprensió amb estratègies lingüístiques i no verbals?

•	 Quan es planifiquen activitats d’interacció entre alumnes de diverses edats, amb 
els més grans es tracta el tema dels usos i les estratègies per fer comprensible el 
discurs sense canviar de llengua?

•	 Quan es fan activitats fora de l’escola es pacta prèviament la llengua de 
comunicació?

•	 Quan a l’aula o a l’escola participen persones que no parlen català es tenen clares 
quines normes d’ús s’han de seguir?

•	  

c. 
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