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Quan en una comunitat es valoren 2 llengües, 
aquestes es complementes i apareixen casos de  
bilingüisme additiu . 

Si una llengua pertany aun grup etnolingüístic de 
baix prestigi, apareixen casos de bilingüisme
subtractiu . 

Hipòtesi de la interdepèndencia
sociocultural (Lambert, 1974, 1981)

Llengua nadiva L1 Llengua que s'aprèn L2
ILa

ILb
ILc

ILd
ILn

La Interllengua (Selinker, 1974; Ellis,1982 ; Long, 19 88)



La Hipòtesi d’Interdependència Lingüística 
Cummins (1979)

“En la mesura en què la instrucció en Lx
és efectiva promovent competència en Lx, 
la transferència d’aquesta competència a 
Ly es donarà a condició que es doni una 
adequada exposició a la Ly (ja sigui a 
l’escola o en el seu entorn) i una 
adequada motivació per aprendre la Ly”
(Cummins, 1981:29)
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La Hipòtesi d’Interdepèndencia Lingüística

La Hipòtesi del Llindar 
Cummins (1976)

• Hi ha una competència subjacent comuna a totes les llengües, la 
qual cosa permet la transferència a la L2 de les habilitats bàsiques
adquirides en la L1. Quant més desenvolupades es trobin aquestes
habilitats en la L1, més facilitaran l’adquisició de la L2.

• Per a un bon aprenentatge de la L2 cal haver assolit un nivell mínim
de competència en la L1. Per tant, si es vol conseguir un bon nivell
de lectura i escriptura en la L2, s’haurà de promoure el 
desenvolupament d’aquestes capacitats en la L1.

• Hi ha un segon nivell llindar al qual s’ha d’arribar en la L1 i la L2 per
tal de beneficiar-se dels efectes positius del bilingüsime equilibrat. 
Per tal que apareixin els efectes positius de l’equilibri, s’ha de 
traspassar el llindar de competències en ambdues llengües. 



La Hipòtesi del Llindar 
Toukomaa i Skutnabb-Kangas (1976)

A)Bilingüisme additiu

(Alt nivell de competència
en ambdues llengües)

B) Bilingüisme dominant

(Nivell com el dels nadius en una 
de les dues llengües)

C) Semilingüisme

(baix nivell en ambdues
llengües)
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alt de competència
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Efectes
Cognitius
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bilingüe

Efectes
Cognitius
negatius

Efectes
Cognitius
Ni positius
Ni negatius

BICS/CALP (Cummins, 1980)
Basic Interpersonal Communicative Skills/ Cognitive Academic Language Proficiency

BICS

• Converses cara a cara
• Aquí i ara

• Continguts familiars
• Vocabulari més freqüent
• Molt contextualitzat
• Ambient distès

CALP

• Interacció limitada
• Més abstracte i distant
en el temps i l’espai

• Continguts menys familiars
• Vocabulari menys freqüent
• Descontextualitzat
• Ambient més exigent

=

Llenguatge quotidià Llenguatge acadèmic



Prioritat a la forma del missatgePrioritat al contingut del missatge

Major exigència cognitiva, ús més 
abstracte del llenguatge

Poca exigència cognitiva

Predomini de formes escritesPredomini de formes orals

No hi ha retroalimentació externa
(l’alumne ha de fer preguntes al text)

Complicitat de l’ interlocutor (intenció
comunicativa visible i feedback)

Suports no verbals limitats
Possibilitat d’utilitzar múltiples recursos i 
suports per accedir al significat

Llenguatge descontextualitzatLlenguatge molt contextualitzat

La llengua per a l’escola, lligada al 
desenvolupament acadèmic

La llengua per a la supervivència social, 
per a la comunicació cara-a-cara

CALPBICS

Adaptat de Nussbaum i Unamuno (2006)

Resum de les principals diferències entre l’ús de la llengua en situacions
comunicatives (BICS) i l’ús de la llengua en el context escolar (CALP)

BICS

CALPs

Processos
cognitius

•Coneixement

•Comprensió

•Aplicació

Processos
lingüístics

•Vocaulari

•Pronunciació

•Gramàtica

•Anàlisi

•Síntesi

•Avaluació

•Significats semàntics

•Significats funcionals

BICS/CALP (Cummins, 1984)



Competència cognitiva i acadèmica
de la llengua (Cummins)
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Font: Statistics Canada (2006). 



Competència cognitiva i acadèmica
de la llengua (Cummins)
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Competència cognitiva i acadèmica
de la llengua (Cummins)
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Model de competència bilingüe
Francis (2000)

COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA

SISTEMA OPERATIU CENTRAL

L1 L2
Estructures diferencials

Estructures comunes

Conceptes i 
habilitats compartides

Model de competència bilingüe
Francis (2000)

COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA

SISTEMA OPERATIU CENTRAL

L1 L2

VARIANT 1

COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA

SISTEMA OPERATIU CENTRAL

L1 L2

VARIANT 2



Model de competència bilingüe
Francis (2000)

1. Els pensaments que acompanyen la parla, la lectura, 
l’escriptura i l’escolta venen del mateix motor central. Aquests 
pensaments són independents de la llengua en la qual 
s’opera.

2. Les habilitats de processament d’informació i els assoliments 
educatius poden ser desenvolupats tant mitjançant les dues 
llengües com d’una.

3. Parlar, escoltar, llegir i escriure en la L1 o L2 ajuda al 
desenvolupament del sistema cognitiu global.

4. Les competències discursives bàsiques, les habilitats en la 
comprensió del text, els esquemes formals i les destreses
organitzatives no estan lligades a cap llengua. Posteriorment, 
poden estar disponibles per a la seva aplicació a tasques de 
llenguatge acadèmic en ambdues llengües. 

5. Més que transferir-se de la L1 a L2 o a la inversa, són
recuperades des de la competència subjacent comuna que, 
essencialment, és una espècie de magatzem conceptual no 
verbal compartit.

Model de competència bilingüe
Francis (2000)

6. La recuperació de les habilitats i competències de 
la competència subjacent comuna no és 
automàtica. Es dóna a mesura que són treballades i 
re-emprades en les altres llengües.

7. Concepció plurilingüe de la competència: dos tipus 
de continguts

a. Conceptes i habilitats compartides : Són continguts 
conceptuals i estratègics comuns a les llengües, 
corresponents a la CSC, potencialment construïbles i 
recuperables a partir de qualsevol llengua.

b. Estructures comunes i estructures diferencials : 
Elements estructurals corresponents a cada una de les 
llengües, parcialment coincidents i parcialment diferents, 
amb possibilitats de transferències positives i negatives.



Continguts comuns a les llengües
Competència subjacent comuna

Ens permeten prendre les decisions 
organitzatives i metodològiques 
necessàries, en la planificació i l’actuació
didàctica, per tal d’unificar criteris, evitar 
repeticions i interferències, promoure la 
transferència entre les diferents llengües i 
augmentar l’eficàcia i la qualitat de 
l’educació lingüística. 

Continguts comuns a les llengües 
Competència subjacent comuna

1. Coneixement conceptual
És la forma com els alumnes aprenen els significats o els conceptes 
que les paraules impliquen. En general (depèn de la distància 
lingüística), gran part dels conceptes apresos en la L1 serveixen 
també per a la L2...L3.
Si les llengües presenten diferències en relació a la codificació
semàntica d’un concepte determinat, en alguns aspectes, aprendre 
una nova llengua implica una reconceptualització.

2. Coneixement del món
Tots els coneixements que els alumnes adquireixen a partir de 
l’experiència escolar i extraescolar. Però les llengües no són vehicles 
indiferents sinó que, en certa manera, modelen els coneixements que 
transmeten.
En aquest apartat s’inclourien els coneixements metalingüístics 
corresponents a la terminologia gramatical, els models gramaticals i 
textuals.

3. Consciència metalingüística
És la capacitat de tractar el llenguatge com un objecte susceptible 
d’objectivació i anàlisi (comptar les paraules d’una oració, segmentar 
un text, jutjar si una oració és correcta, detectar errors en la pròpia 
expressió, etc.).



Continguts comuns a les llengües 
Competència subjacent comuna

4. Llenguatge descontextualitzat
És un us propi (encara que no exclusivament) de l’escola.

5. Coneixement sobre els diversos gèneres textuals
Aquests gèneres solen presentar característiques similars 
entre llengües d’una mateixa àrea cultural. 

6. Habilitats cognitives
Identificar, relacionar, classificar, comparar, establir 
connexions, seqüenciar, recordar, resoldre problemes, 
analitzar, sintetitzar, etc..
Aquestes habilitats, encara que no són lingüístiques, són 
importants perquè marquen el grau d’exigència cognitiva de 
les tasques.

7. Estratègies lectores
Són estratègies cognitives de construcció d’un sentit per al 
text e el moment de llegir.
(formulació i comprovació d’hipòtesis, elaboració d’inferències, 
control de la comprensió, etc.)

Continguts comuns a les llengües 
Competència subjacent comuna

8. Estratègies de producció escrita
Són estratègies necessàries par a passar de les 
intencions comunicatives al text definitiu.
(contextualització, planificació, textualització, 
avaluació,  revisió i correcció, etc..)

9. Habilitats cognitivo-lingüísticas
Estan directament relacionades amb l’adquisició i la 
transmissió de coneixements (argumentar, definir, 
demostrar, descriure, explicar, resumir, etc.).

10. Estratègies de processament de la informació
11. Representacions sobre les diferents llengües i 

cultures



Relacions entre els sistemes lingüístics

Són els trets superficials de cada llengua, els 
elements fonològico-ortogràfics, morfològics, 
sintàctics i lèxics.
No són interdependents entre les llengües i s’han 
d’adquirir per separat, ja sigui en contextos naturals 
o formals 
Semblances i diferències (espai comú i diferencial)
Això no obstant, cada llengua, quan estructura la 
realitat adopta una perspectiva pròpia a tots els 
nivells : morfosintàctic (estructura), semàntic 
(significat) i pragmàtic (ús)
Formes, contexts d’ús, funcions.
Transferències en la comunicació i en 
l’aprenentatge (positives i negatives)

El nou relativisme lingüístic
(Majid, Bowerman, Kita, Haun y Levinson, 2004; Slobin, 2003)

Hi ha un pensament que està íntimament lligat al 
llenguatge: el llenguatge que es produeix en el pro cés 
de parlar.
Les llengües representen l’experiència de forma 
diferent.
Aprendre una llengua  és aprendre una determinada 
organització de la realitat.
Els parlants de llengües diferents acaben por tenir  una 
visió del món diferent.
No és una qüestió de capacitat, sinó de preferència
Aprendre una segona llengua suposa reestructurar la  
representació mental construïda



Multicompètencia (Cook, 1995)

�Ser multilingüe no equival simplement
a ser monolingüe en diverses llengües; 
es tacta d’una combinació única:

�Els processos cognitius dels subjectes
multilingües mostren major plasticitat i 
són més creatius.

Model Dinàmic Multilingüe
(Herdina & Jessner, 2002 )

L’ús de més d’una llengua diàriament
implica recòrrer a cada una d’aquestes
segons unes necessitats comunicatives
específiques i el paper social que 
cadascuna juga. Això pot condicionar 
nivells de competència canviants i 
dinàmics.

C. Monolingüe C. Bilingüe C. Multilingüe
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Proposta de continguts relacionats amb la Proposta de continguts relacionats amb la 
diversitat lingdiversitat lingüíüística i cultural que sstica i cultural que s’’ha de ha de 
tenir present per a ltenir present per a l’’ensenyament i ensenyament i 
aprenentatge de les llengaprenentatge de les llengüües en els es en els 

enfocaments plurals.enfocaments plurals.

Què és diferent a Catalunya?

� Arreu del món, una gran part de la infància i l’adolescència d’origen 
estranger s’escolaritza en programes de canvi de llengua de la llar a l’escola. A 
Catalunya tota la infància i l’adolescència d’origen estranger s’escolaritza en 
aquests programes.

� Fa anys que sabem que el temps que triga la infància i l’adolescència d’origen 
estranger en “atrapar” lingüísticament als seus companys d’origen nacional és 
molt llarg i, en qualsevol cas, mai inferior de 5 anys (Cummins, 1981a; Collier, 
1987; Thomas y Collier, 1997; Coelho, 2004; Oller y Vila, 2008).

� Thomas i Collier (1997) afirmen que l’escolarització prèvia regular en la 
llengua de l’alumnat o la seva participació en programes bilingües al país 
d’acollida són les variables més rellevants per tal que l’alumnat d’origen 
estranger trigui menys temps en “atrapar” lingüísticament als seus companys 
d’origen nacional.

� La majoria d’aquets treballs s’han realitzat en països en els que hi ha una 
gran continuïtat lingüística entre la llengua de l’escola i la llengua d’ús social.



� A Catalunya no hi ha continuïtat lingüística entre la llengua de l’escola i la 
llengua d’ús social o, com a mínim, no és així per una gran part de la infància i 
l’adolescència d’origen estranger. 

� Aquesta situació “obliga” lingüísticament a una gran part d’aquest alumnat a 
desenvolupar habilitats conversacionals en català exclusivament des del context 
escolar, la qual cosa allarga molt més el temps que triga en “atrapar”
lingüísticament l’alumnat d’origen nacional.

� A més a més, actualment, és molt estrany trobar aules en les quals el 
professorat utilitzi el coneixement lingüístic de l’alumnat per promoure coneixement 
de la llengua de l’escola.

� La investigació sobre el desenvolupament del llenguatge de l’alumnat en 
programes de canvi de llengua ha trobar suport en la Hipòtesi d’Interdependència 
Lingüística (Cummins, 1979, 1981b)

� De fet, aquesta hipòtesi explica les dades de Thomas i Collier (1997).

� Podem mantenir aquesta hipòtesi a Catalunya?

Què és diferent a Catalunya?

Què diuen les nostres dades?

� L’alumnat d’origen estranger de sisè de primària no “atrapa”
lingüísticament els seus companys d’origen nacional ni en castellà, ni en 
català.

� Hi ha diferències en funció de la llengua pròpia de l’alumnat d’origen 
estranger i nacional i segons el moment de la seva escolarització. Així, 
únicament l’alumnat romanès després de més de 6 anys d’estada a 
Catalunya s’apropa al coneixement de català de l’alumnat catalanoparlant. 
L’alumnat llatinoamericà “atrapa” en castellà als seus companys d’origen 
nacional castellanoparlants després de tres anys d’estada i, en català, 
després de 6 anys.

�L’alumnat africà i asiàtic, independentment del seu temps d’estada a 
Catalunya i de l’existència d’una escolarització prèvia regular o irregular, no 
s’apropa ni en català, ni en castellà, als diferents grups lingüístics d’origen 
nacional.



� L’avaluació de les aules d’acollida mostra que l’alumnat amb una 
llengua sinotibetana o indoiraniana que és capaç d’expressar-se oralment 
en català té les mateixes puntuacions en comprensió lectora i expressió
escrita en català que l’alumnat d’origen romanès amb millors puntuacions 
(Siqués, 2008; Vila, Oller, Perera, Serra i Siqués, 2008).

�L’explicació relativitza el paper de la distància lingüística entre el català
i la llengua familiar de l’alumnat d’origen estranger i emfasitza la 
necessitat d’un cert domini oral de la “llengua meta” per poder transferir 
habilitats, ja construïdes, des de la pròpia llengua a la llengua meta.

Què diuen les nostres dades?

Necessitat d’aconseguir que l’alumnat 
estranger d’incorporació tardana pugui 
transferir habilitats des de la seva llengua a la 
llengua de la escola. 
Èmfasi en la llengua oral.
Ús de la llengua de l’alumnat per promoure 
coneixement de la llengua de l’escola.
És important que l’alumnat d’origen estranger 
amb una llengua familiar diferent del català y 
castellà formalitzi el seu coneixement 
lingüístic.
Repensar l’organització escolar.



Ús de la llengua familiar. Professorat
bilingüe.

Mostres d’acord en l’ús de la llengua pròpia
en les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge.
Incorporació de la llengua pròpia de 
l’alumnat en les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge.
Aceptació de l’ús de la llengua pròpia per tal 
que el manteniment i el progrés de 
l’activitat discursiva no se’n vegi afectada.
Reformulació explícita del coneixement de 
l’alumnat de la seva llengua pròpia en 
coneixement de la llengua de l’escola.

Un niño hispano (N) lleva dos meses en segundo de primaria en una 
escuela de Catalunya. Su escolarización previa había sido regular en 
castellano. La maestra (M) trabaja una actividad de cálculo mental 
con toda la clase. La actividad consiste en contar hacia atrás a partir 
del número 200. Es decir, el primero dice 200, el segundo 199, el 
tercero 198, etc. Las niñas y los niños hacen el ejercicio sin 
problemas y la cadena se interrumpe en 195 cuando llega al niño 
hispano que se queda callado. La maestra sabe que no tiene 
problemas con el ejercicio y se produce el siguiente diálogo.

M: Has de treure un. (“Has de sacar uno“)
N continúa callado mirando a la maestra.
M: Saps que vol dir treure? (”¿Sabes que quiere decir sacar?”)
N: No
M: Sacar.
N: Aaah! 194.

En este caso, la maestra que sabe castellano invoca directamente el 
conocimiento lingüístico del alumno para que se incorpore a la tarea 
colectiva.

Ús de la llengua familiar. Professorat bilingüe



M (Maestra). Sabeu què és un caçador?(¿Sabéis que es un cazador?).
Muchos: Síiii.
M: Què és un caçador? (¿Qué es un cazador?).
F (Fatoumata): Pim pam.
S (Saúl): Que té un arma que pot matar. (Que tiene un arma que puede matar).
M: Que porta un arma que pot matar. I a quí pot matar? (Que lleva un arma que puede matar. ¿Y a quién puede 

matar?).
J (Jorge): Els dolents. (Los malos).
M: Els dolents? Estàs segur? A qui vol matar el caçador?(¿Los malos? ¿Estás seguro? ¿A quién quiere matar el 

cazador?)
F: Els animals. (Los animales).
S: Els animals dolents. (Los animales malos).
M: Als animals dolents? (¿A los animales malos?)
L (Laura): També, animals bons. (También, animales buenos).
J: A la tele he vist animals dolents, el tigre, el león*, el cocodril…Aquests es poden matar. (En la tele he visto animales 

malos, el tigre, el león, el cocodrilo…Estos se pueden matar).
M: Hi ha animals que es poden matar?(¿Hay animales que se pueden matar?).
L: No.
M: No s’ha de matar els animals. Els animals no són dolents. Si li fas alguna cosa al tigre et pot atacar, però no és

dolent. Cal deixar-lo que visqui. (No se debe matar a los animales. Los animales no son malos. Si le haces alguna 
cosa al tigre te puede atacar, pero no es malo. Hay que dejarle que viva).

J: A la tele un cocodril se comía un animal. (En la tele un cocodrilo se comía un animal).
M: Clar, perquè els animals també han de menjar. Això no vol dir que siguin dolents. (Claro, porque los animales 

también tienen que comer. Eso no significa que sean malos).
M: El caçador porta una escopeta i vol matar als animals del bosc, els ocells….(El cazador lleva una escopeta y quiere 

matar a los animales del bosque, los pájaros…).
S: Abans ho fan amb fletxes. (Antes lo hacen con flechas).
M: Sí, abans els caçadors caçaven amb fletxes. (Sí, antes los cazadores cazaban con flechas).
Ch (Christian): La papallona no fa res, les abelles sí (La mariposa no hace nada, las abejas sí).
J: El caçador porta escopeta, i desprès surt de casa, y después va al bosque, i desprès caza. (El cazador lleva 

escopeta, i después sale de casa, y después va al bosque, y después caza).
M: Sí, el caçador porta una escopeta i va al bosc a caçar animals. (Sí, el cazador lleva una escopeta y va al bosque a 

cazar animales). 

Ús de la llengua familiar. Professorat bilingüe

N comienza a escribir “Vet aquí que una veada hi ha una nena que es deia
Alicia un dia pasayan pasayan es ba trobar un cavall blac que té un unicor
de or i el caballo li ba dir Alicia voldrias venir a fer un bolt amb nosaltres
(en ese momento N dice aahy me he equivocado, borra nosaltres y lo 
sustituye por mi) si crasies cavall te lo (se dirige a la maestra y le pregunta 
¿Cómo se escribe agradezco en catalán? La maestra le dice que agradezco
es agraeixo, pero N insiste y le pide a la maestra que lo escriba. Ella accede 
y escribe agraeixo. N continúa escribiendo) molt bamos ara matex[1]”. La 
maestra está atenta y le pregunta a N si vamos es castellano o catalán. N 
duda, mira a la maestra y dice ahy castellano. La maestra le pregunta si 
sabe cómo se dice en catalán. N dice que sí, que se dice anem. La maestra 
le contesta que ya está bien vamos, pero que si quiere corregirlo puede 
poner anem. N, contento, borra bamos y escribe anem. Posteriormente, la 
maestra le va explicando las arbitrariedades implicadas en la escritura en 
catalán y, juntos, corrigen el texto escrito por N. 

[1] El texto sin faltas de ortografía sería Vet aquí que una vegada hi ha una 
nena que es deia Alícia. Un dia, passejant, passejant, es va trobar un cavall 
blanc que té un unicorn d’or i el cavall li va dir: Alícia voldries venir a fer un 
vol amb mi. Sí, gràcies cavall, t’ho agraeixo molt. Anem ara mateix (“Había 
una vez una niña que se llamaba Alicia. Un día, paseando, paseando, se 
encontró un caballo blanco que tiene un unicornio de oro y el caballo le
dijo: Alicia querrías venir a dar una vuelta conmigo. Sí, gracias caballo, te lo 
agradezco mucho. Vamos ahora mismo”)

Ús de la llengua familiar. Professorat bilingüe



M: Escolta N, fes el nen una mica més gros, no? que sembla una 
formiga en comptes d’un nen. Un nen una mica més gros. (“Escucha 
N, dibuja el niño un poco más grande, ¿no? Que parece una 
hormiga en vez de un niño. Un niño es un poco más grande”).

N: Es que no me va a caber el otro. Es que voy a hacer un barco muy
grande.

M: Molt gran? Però no m’has dit que era el nen que s’enfonsava... ah, 
era el vaixell! ... Bueno, aquí pots dibuixar un primer... una cosa, 
aquí dibuixes al nen que s’està enfonsant i el nen que diu, què diu 
quan s’enfonsa el nen? (“Muy grande? Pero no me has dicho que 
era el niño el que se hundía…¡aaah era el barco! Bueno, aquí
puedes dibujar uno primero….una cosa, aquí dibujas al niño que se 
está ahogando y el niño que dice. ¿Qué dice cuando se ahoga el 
niño?”)

N: ¡Socorro!
M: ¡Socorro!, vol dir auxili! I què més pot dir? Ajudeu-me! I aquí pots 

dibuixar el nen que s’està enfonsant i el vaixell que el ve a salvar, 
què et sembla? (“¡Socorro!, quiere decir ¡auxilio! ¿Y que más puede 
decir? ¡Ayudadme! Y aquí puedes dibujar al niño que se está
ahogando y al barco que le viene a salvar ¿Qué te parece?”)

N: vale.

Ús de la llengua familiar. Professorat bilingüe

Ús de la llengua familiar. Professorat no bilingüe

M: Tens un sac de dormir? (“¿Tienes un saco de dormir?”).
1: Jo tinc un sac de dormir que … … entra a dins! (“Yo tengo un saco de dormir 

que....entra adentro”).
M: Que entres a dins, molt bé. (“Que entras adentro, muy bien”).
2: Jo tinc un de color vermell! (“¡Yo tengo uno de color rojo”!)
M: Tu tens un de color vermell. I quan és que l’has fet servir? (“Tu tienes uno de 

color rojo. ¿Y cuando lo utilizas?”).
2: A casa. El meu pare. (“A casa. Mi padre”).
M: El teu pare dorm a dintre del sac de dormir? (“¿Tu padre duerme dentro del saco 

de dormir?”)
2: Sí, ara ja no, ara ja no. (“Sí, ahora ya no, ahora ya no”).
M: Ara ja no hi dorm. … Doncs mira, si hi vas a una excursió de dos dies, te’l pots

emportar. I dormiràs en el sac de dormir. (“Ahora ya no duerme...Pues mira, si 
vas a una excursión de dos días te lo puedes llevar. Y dormirás en el saco de 
dormir”).

2: En marroquí es diu “Kayas”. (“En marroquí se dice kayas”).
M: En marroquí com es diu? (¿En marroquí como se dice?”).
2: Kayas.
M: Kayas?
2 i 3: Sí.



M: “Kayas” és sac de dormir? … Vol dir sac de dormir? … Doncs molt bé, mira, aquests
nens porten un sac de dormir, un “kayas”. (“¿Kayas es saco de dormir? ¿Quiere decir 
saco de dormir? Pues muy bien, mira, estos dos niños llevan un saco de dormir, un 
kayas”).

3: Jo també sé parlar marroquí, perquè vinc del Marroc. … Quant has anat a Marroc. A 
allà. Què vas aprendre? (“Yo también sé hablar marroquí, porque vengo de 
Marruecos. ¿Cuando has ido a Marruecos? ¿A allá? ¿Que aprendiste?”).

M: Allà? … Allà, saps què passa? Com que jo no sabia marroquí, parlava francès. 
(“¿Allá?...Allá, ¿sabes que pasa? Como que yo no sabía marroquí, hablaba francés”).

3: Tu?
2: I per què? (¿Y por qué?”).
3: Perquè alguns venen de França? (“¿Por qué algunos vienen de Francia?”).
M: Perquè a l’escola sabien francès. (“Porque en la escuela sabían francés”).
3: També venen de Bèlgica, que també parlen francès. (“También vienen de Bélgica, que 

también hablan francés”).
M: Doncs allà, els nens d’allà, a l’escola estudien francès. … Ara hem de parlar d’aquests

nens…(“Pues allá, los niños de allá, en la escuela estudian francés.....Ahora hemos de 
hablar de estos niños” –señala a los niños de la historia).

2: El meu pare s’ha apuntat a alemany. (“Mi padre se ha apuntado a alemán”).
M: Ah, s’ha apuntat a alemany! (“Ah, se ha apuntado a alemán”).
2: Sí. 

Ús de la llengua familiar. Professorat no bilingüe

T: Què és un llençol?
Diuen coses molt estranyes
Saúl: per tapar-se a la nit.
T: i a on es posen?
S: al llit.
Fatoumata: És un pijama.
S: són per la nit que ens tapen.
Abdelkarin: és una manta.
T: No, no, no és una manta. És el que cobreix el matalàs. La manta la posem a sobra del llençol.
Youssef: (es dirigeix a Abdelilah i Firdaws) “és kash”.
Firdaws fa que no ho sent.
Youssef (insisteix): Kash, Kash.
T: És diu Kash en marroquí?
Y: sí.
Firdaws: Sabana.
T: Sábana és en castellà? Eh Kevin?
Kevin: Sí, és sábana.
Firdaws: I també en bereber es diu sabana.
Abdelkarin i Dina: Sí, Sí.
T: Es diu sabana en bereber! Mira quasi igual que en castellà. Llençol en bereber és sabana.
N (dirigint-se a Mati): I en fula?
Mati: Jo sóc mandinga.
N: Ahy sí, perdona. Com es diu en mandinga?
Mati calla.
Teresa: Mati, i en mandinga? Com es diu llençol en mandinga?
M: Murla.
T: Murla en mandinga, sabana en bereber, kash en àrab, sábana en castellà. Tot això és llençol.
N: Fatu, i en fula?
T: Això, a veure Fatoumata, com es diu llençol en fula?
F (molt contenta): Sukdare.

Ús de la llengua familiar. Professorat no bilingüe



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

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.

Ènfasi en la comunitat


