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SEMINARI: EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA FAMILIAR EN E LS CENTRES 

EDUCATIUS. Curs 2005-2006 

 

Algunes idees al voltant de la llengua familiar de l’alumnat 

Ignasi Vila (UdG) 

 

Encara existeix en determinats àmbits la idea que l’alumnat d’origen estranger no cal que 

preservi la seva llengua i cultura per tal d’adaptar-se i d’identificar-se amb la cultura i la 

societat del país d’acollida. 

 

Un primer pas per saber com podem fer que els fills i les filles de famílies estrangeres rebin 

una educació tan adequada com sigui possible és saber què ens diu la recerca sobre el 

paper que té la llengua familiar en el desenvolupament personal i educatiu de l’alumnat 

d’origen estranger: 

 

1. El bilingüisme té efectes positius en el desenvolupament lingüístic i educatiu de les 

criatures. Si aconseguim que el nostre alumnat continuï desenvolupant les seves 

habilitats en dues o més llengües al llarg de l’escolaritat, aconseguiran un 

desenvolupament del llenguatge més important i aprendran a utilitzar-lo de manera 

més efectiva. El processament del llenguatge en dues o més llengües fa que 

l’alumnat pugui comparar i contrastar la manera en què aquestes llengües 

s’organitzen. La recerca també ens diu que les persones bilingües assoleixen un 

pensament més flexible com a resultat d’haver de processar la informació en dues o 

més llengües. 

 

2. El nivell de desenvolupament de la llengua familiar de l’alumnat és també un factor 

importat per al desenvolupament de la segona llengua. Les criatures que arriben a 

l’escola amb un bon coneixement de la seva llengua familiar desenvolupen més 

ràpidament les habilitats lingüístiques en la llengua que empra l’escola. Si els pares i 

mares, familiars o persones que tenen cura dels seus fills i filles són capaces de 

passar estones explicant contes, discutint qüestions diverses, en definitiva, fent 

activitats que ajudin a millorar el seu vocabulari i determinats conceptes en la seva 

llengua familiar, aquestes criatures arribaran a l’escola més preparades per aprendre 

la llengua que s’ensenya al centre educatiu. Els aprenents transfereixen a la llengua 
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de l’escola els coneixements i les habilitats que han après a casa en la seva llengua 

familiar. Des del punt de vista del desenvolupament de conceptes i d’habilitats 

cognitives, les dues llengües són interdependents, és a dir, ambdues llengües es 

nodreixen quan el context educatiu permet que aquestes criatures tinguin accés a 

totes dues llengües. 

 

3. Promoure la llengua familiar ajuda l’alumnat tant a desenvolupar la seva llengua 

familiar com a desenvolupar habilitats en la llengua de l’escola. Els alumnes bilingües 

aconsegueixen millors resultats escolars quan el centre educatiu ensenya la llengua 

familiar o bé en promou el desenvolupament. 

 

4. Dedicar estones a l’aprenentatge de la llengua familiar al centre no té conseqüències 

negatives en el desenvolupament acadèmic de la llengua de l’escola. Hi ha molts 

estudis que il·lustren clarament els beneficis de l’educació bilingüe o trilingüe. Els 

conceptes i habilitats intel·lectuals que s’aprenen en una llengua són transferits a 

l’altra. Si, per exemple, aprenem a dir l’hora en una llengua, quan aprenem a dir-la en 

una altra llengua nova no ens cal aprendre el concepte “ dir l’hora”. Haurem només 

d’aprendre les estructures superficials d’una activitat intel·lectual que ha estat apresa 

prèviament. Un altre exemple, en estadis més avançats, seria saber separar la idea 

principal i les secundàries en un text. Un cop hem après a fer-ho en una llengua ho 

podem transferir a qualsevol altra. 

 

 

Cal tenir present que les llengües familiars de l’alumnat són fràgils i s’obliden fàcilment en 

els primers anys escolars. De la mateixa manera que les criatures assoleixen les habilitats 

conversacionals en una llengua nova amb una certa facilitat, també d’una manera 

relativament ràpida perden l’habilitat d’utilitzar la seva llengua, fins i tot dins el context 

familiar. Això és cert que dependrà de la situació familiar i de la concentració de parlants de 

la llengua familiar en l’entorn de l’alumnat. En comunitats lingüístiques on no hi ha 

concentració de parlants d’una mateixa llengua, les criatures poden tardar entre 2 i 3 anys a 

oblidar la seva llengua un cop comencen a anar a l’escola. Es poden retenir les habilitats 

receptives però es perdran les productives. Cal, per això, aconseguir que les famílies 

proporcionin oportunitats a les criatures per expandir la seva llengua (lectura i escriptura) 

així com crear contextos per utilitzar-la. 
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El professorat juga també un paper fonamental en el desenvolupament de les llengües 

familiars de l’alumnat i per tant pot: 

 

• Potenciar la idea del valor afegit que té conèixer dues o més llengües. 

• Desenvolupar projectes on es faci palès les diferents llengües existents. 

• Compartir les diferents llengües a l’aula (per exemple, cada dia un alumne o una 

alumna “porta” a classe una paraula important en la seva llengua que entre tots 

s’haurà d’aprendre i de discutir). 

 

Rebutjar la llengua dels alumnes és rebutjar-los. Quan el missatge que transmetem, sigui 

explícit o implícit, és: “deixa la teva llengua i la teva cultura a la porta de l’institut”: Els 

alumnes deixen també fora una part d’allò que són, de les seves identitats. No n’hi ha prou a 

acceptar les llengües i la diversitat cultural de l’alumnat d’una manera passiva, sinó que cal 

reafirmar la identitat cultural de l’alumnat creant cartells en diferents llengües, animant 

l’alumnat a escriure en la seva llengua (llibres bilingües, per exemple) i creant un clima 

institucional on l’experiència lingüística i cultural de l’alumnat sigui acceptada i validada. 

 

El capital cultural, lingüístic i intel·lectual de les nostres societats augmentarà d’una manera 

significativa si parem de veure a les criatures que són lingüísticament i culturalment diferents 

com un problema a resoldre i obrim els nostres ulls als recursos que aquestes altres cultures 

ens poden aportar. 

 

Totes aquestes consideracions són de vegades difícils de portar a la pràctica quan el 

professorat desconeix les llengües del seu alumnat. Per això l’única manera de fer-ho és 

mitjançant la implicació de les famílies en l’ensenyament de la llengua familiar a les seves 

criatures. No cal dir, però, que aquesta tasca ha d’estar pensada i dirigida des de l’escola. 

Les perspectives relacionades amb el “Dual-Language” parteixen d’aquestes idees i intenten 

utilitzar recursos metodològics que facin possible l’alfabetització de l’alumnat tant en la 

llengua escolar com en la seva llengua familiar. Els recursos són diversos i van des del 

“llibre viatger” fins a la utilització de les TIC en relació als aprenentatges curriculars. 

 

 


