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Introducció

En aquesta assignatura volem oferir a l'estudiant una panoràmica sobre els di-

ferents aspectes de la relació entre multilingüisme (tant en el sentit del plu-

rilingüisme de l'individu, com de la presència de múltiples llengües en una

societat o institució) i el sistema educatiu.

L'assignatura se centra en l'actualitat, en els fenòmens d'abast mundial que

estan afectant de ple les societats. Analitza els resultats de la recerca sobre la

competència lingüística de les persones, i les seves possibles aplicacions pràc-

tiques a l'aula a l'hora d'ensenyar una llengua diferent de la de l'alumne.

Al començament del segle XX les idees imperants no eren les que us acabem

d'exposar, sinó que es pensava que el bilingüisme –especialment el bilingüis-

me primerenc– era nociu per al desenvolupament cognitiu i personal de les

criatures, i també per al rendiment acadèmic dels escolars. Aquestes idees que

formen part de les creences populars no troben gaire suport en els coneixe-

ments psicològics que tenim sobre l'adquisició del llenguatge. En efecte, avui

dia, com veurem, els coneixements que tenim no confirmen aquestes idees, si

bé és igualment cert que l'ensenyament bilingüe exigeix una sèrie de requisits

per tal que, en definitiva, promogui les capacitats infantils.

La coexistència de llengües en un determinat territori té implicacions soci-

als que poden assegurar un equilibri, o per contra poden accelerar un pro-

cés de substitució lingüística. Les polítiques lingüístiques miren d'intervenir

en aquestes dinàmiques, i veurem algunes de les accions preses tant en el si

d'organismes supraestatals com en diferents territoris on l'existència de dues

llengües és reconeguda oficialment.

Un element central d'aquestes polítiques és el sistema escolar. Al llarg del

temps han canviat les percepcions, i per tant les polítiques, respecte de

l'educació bilingüe o multilingüe. Mirarem quins són els fonaments psicope-

dagògics, els principis psicològics, lingüístics i sociològics que fan possible dis-

senyar un programa i aconseguir els objectius. Ara bé: tenen èxit aquests pro-

grames? Centrem l'atenció en les experiències catalana i basca on, a més, hi ha

hagut força recerca en el decurs dels darrers decennis. A la vegada, no són el

mateix les habilitats lingüístiques conversacionals i les cognitivoacadèmiques;

i l'avaluació de l'èxit d'un programa ha de tenir present l'enfocament escollit.

A continuació, ens endinsem en els mètodes d'aprenentatge. Educació bilingüe

és un terme genèric que pot incloure tant l'aprenentatge de llengües estrange-

res per mitjà de l'ús vehicular (CLIL), com l'aprenentatge de la llengua escolar

de l'alumnat estranger de nova –i sovint tardana– incorporació (SIOP). En el

marc dels objectius socials i socialitzadors de l'escola, estudiem les bases de
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l'escola inclusiva i fins a quin punt pot ser compatible amb les propostes or-

ganitzatives de l'educació bilingüe. Malgrat els profunds canvis de la societat,

molts dels pressupòsits de l'educació bilingüe continuen vigents i són la clau

per a aconseguir la competència plurilingüe de l'alumnat. Veurem les caracte-

rístiques de diferents programes bilingües coneguts, incloent-hi el Pla per a la

llengua i la cohesió social (LIC) de Catalunya.

En definitiva, es tracta d'una assignatura que mira de fer conèixer els principis

bàsics subjacents en l'educació bilingüe i en els diversos models que adopta, i

també de reflexionar sobre l'organització dels sistemes educatius de l'Estat es-

panyol que han adoptat una pràctica bilingüe posant en relleu, d'una manera

especial, el cas de Catalunya.
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Objectius

En acabar l'estudi dels mòduls, la realització de les activitats complementàries

suggerides, i la lectura i la discussió dels articles recomanats i de la bibliografia

obligatòria, l'alumnat serà capaç del següent:

1. Gestionar coneixements i informacions sobre les característiques del se-

güent:

• La societat de la informació i les seves implicacions en relació amb el

multilingüisme i la multiculturalitat.

• L'educació bilingüe, els seus plantejaments teòrics i els models orga-

nitzatius escolars.

• L'escola inclusiva, els seus plantejaments teòrics i els models organit-

zatius escolars, amb una atenció especial a les qüestions lingüístiques.

2. Reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre

els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en el següent:

• Les persones plurilingües i pluriculturals, i també les polítiques lin-

güístiques que regulen el multilingüisme.

• L'educació bilingüe, i també les polítiques lingüístiques que regulen el

tractament de les llengües a l'educació escolar.

• L'educació plurilingüe, i també els aspectes pedagògics implicats en el

desenvolupament de la competència plurilingüe.

3. Analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, el se-

güent:

• Els aspectes educatius implicats en el desenvolupament de la compe-

tència plurilingüe i pluricultural.

• Les recerques sobre el desenvolupament de la competència bi-plurilin-

güe i extreure'n les conseqüències per a l'organització escolar i la pràc-

tica educativa.

• Les propostes de l'educació bilingüe, avaluar-ne les possibilitats i

extreure'n les conseqüències per a l'organització escolar i la pràctica

educativa en una escola inclusiva i multilingüe.
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4. Reconèixer els aspectes més importants implicats en les reflexions de les

institucions europees sobre l'educació lingüística i les seves concrecions a

l'Estat espanyol.

5. Identificar els aspectes metodològics més importants implicats en

l'establiment i el desenvolupament de l'educació bilingüe.

6. Identificar els aspectes més importants implicats en l'ensenyament i

l'aprenentatge de llengües estrangeres.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Societat de la informació i multilingüisme
Miquel Siguan i Soler i Ignasi Vila i Mendiburu

1. Mobilitat, societat de la informació i necessitats lingüístiques de les per-

sones

2. La competència plurilingüe i pluricultural

3. El desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural i les

polítiques lingüístiques a l'escola

Mòdul didàctic 2
L'educació escolar i l'adquisició i el desenvolupament de la
competència plurilingüe
Miquel Siguan i Soler i Ignasi Vila i Mendiburu

1. L'educació bilingüe

2. Concepcions i pressupòsits teòrics de l'educació bilingüe

3. La recerca sobre l'educació bilingüe

4. Domini conversacional i acadèmic i usos lingüístics

Mòdul didàctic 3
Organització escolar, pràctica educativa i competència
plurilingüe
Miquel Siguan i Soler i Ignasi Vila i Mendiburu

1. Escola inclusiva i educació plurilingüe

2. El desenvolupament de la competència plurilingüe i la pràctica educati-

va

3. L'ensenyament de llengües estrangeres
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