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Què fem?
Perquè ho fem?
Com ho fem?
Què és important?

http://valuestream2009.wordpress.com/2010/08/23/a-green-supply-chain-takes-a-systems-thinking-approach-and-patience/

Reflexionar 

Detectar i

intuir

Mostrar i

suggerir

Compartir i 

millorar



On som?

http://www.squidoo.com/101-awesome-webpages

• Inestabilitat

• Incertesa

• Manca de recolzament

• Manca de recursos

• Solitud

• Risc d’abandonament

• Incomprensió

• Dificultats de sostenibilitat

• Desequilibri d’esforços

• Futur qüestionable

• ...   ...   ...   



El plurilingüisme,
una possibilitat universal 

http://rlv.zcache.com/world_of_communication_poster-p228705489155507739qzz0_400.jpg

TermCAT http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/ Cerca/

Llenguatge: 

Facultat (humana?)
de comunicar
els propis pensaments o sentiments
a un altre (receptor actiu), 
mitjançant un codi (lingüístic) compartit.

Conceptualizació

simbòlica

De què parlem?



La diversité est un trésor ménacé



Què fem a l’escola?
L’escola, l’espai de desenvolupament 
competencial per a tot l’alumnat

Donem eines per l’aprenentatge, 
l’ampliació d’expectatives
el creixement personal
i la millora d’estratègies
per a la vida en societat.



Plurilingüisme, motor de transformació
personal 
i social



http://chatarra101.files.wordpress.com/2010/07/research.jpg

http://piccolingo.europa.eu/images/Logo_PICCOLINGO_hi_res.jpeg.jpg

Piccolingo



Educació Infantil:

+Descoberta de la diversitat

Ed. Primària:

+Projectes temàtics

Ed. Secundària:

+Integració AICLE/EMILE

Batxillerat:

+33% Estudi sistemàtic de

Llengua, literatura, Hª i recerca 

en disciplines diverses
http://3.bp.blogspot.com/_QwsoNdCXjXU/TNZ1gxHn7XI/AAAAAAAAAvY/kDqqpHaRIRo/s1600/DSCF8835.JPG



Perquè?

http://www.treehugger.com/sichuan-paper-tube-school-students-building-photo.jpg

http://phobos.xtec.cat/iesserrallarga/intranet/documents/fotos/santjordi08.jpg



Plurilingüisme, una estratègia de futur

per gestionar una realitat plena de incerteses

Valentia per a canviar el que es pot millorar,

paciència per acceptar el que no es pot canviar

i saviesa per a distingir quin és quin..

http://languageblog.communicaid.com/wp-content/uploads/2011/09/Answer-Sheet-Ryan-Balderas_i.jpg



Amb projectes i activitats vivenciades, 
que impliquin l’alumnat en el món on viu

Comissió Europea 2012:
2012 és l’Any europeu de l’envelliment actiu 
i la solidaritat entre generacions

Com ho fem?



Ensenyem per una realitat de contingencia?

-Il pleut
-Il fait froid
…

…

…
Il pleut, Il fait froid...
J’ai un parapluie,
Je marche rapidement
... ...

-Où…?
-Qui…?
-Quand...?
-…

-Où…? Pourquoi…? 
-Aux Etats Unis,pour
attirer les touristes...



Ensenyar per aprendre llengua  

o llengua per ensenyar a aprendre?

1 2 3 4 n

ÀMBIT  

COMÚ

Integració
curricular

METADISCIPLINAR

NTERDISCIPLINAR

DISCIPLINAR

Lèxic -Gramàtica -Ortografia –Fonètica –Retòrica...Llengua

Parlar – Escoltar – Llegir – Escriure - ConversarComunicació

Saber (codi) – Fer (comunjcar) – Ser i Estar (conviure)Competència

Participació – Emprenedoria – Interacció -LideratgeTransferència



Què ensenyem, què aprenem ?
La interpretació de la realitat també és un aprenentatge

que es construeix inconscientment... 

http://www.squidoo.com/101-awesome-webpages

Què fan?

Per què ho fan?

Com ho saps?

En quina 

assignatura...?

En quina llengua?



Transferència competencial
i consolidació d’accions comunicatives plurilingües

L1 L2

Competència
evident

Competència
transversal

Model del doble
iceberg de la
integració
plurilingüie

Els nous aprenentatges ajuden a consolidar els anteriors
i obren nous espais de reflexió i autonomia personal

Domini comunicatiu

Competència 
subjacent
comuna

L3

CDDP Centre de desenvoluàment Pedagògic de Indre-et-Loire

http://www.slideshare.net/cddp37/plurilinguisme-et-dveloppement-du-langage Filmina
Adaptat de Cummins, 1986 (i Vicent Pascual 2005)

Grosjean 2008 

Competència
passiva

Domini visible

Aprenentatge constructiu



Diferències generacionals en totes les llengües:
gestió de la informació i el coneixement

-seqüenciada

-fiable

-controlable 

-segura

-privada

-llibre, diari...

-fraccionada

-a-professional

-assequible

-divertida

-compartida

-facebook,

Twitter, Wh-up...

Fonts d’informació

La comunicació multimodal

L’ensenyament formal i informal

La credibilitat, associada a magnituds de quantitat 

Opcions econòmiques, acadèmiques i polítiques inesperades

Què és important?



Nova percepció de la intimitat i la privacitat,

en un entorn connectat... en diverses llengües.

Els nostres fills ahir i avui...



Més que mai, serà necessari comunicar, 
intercanviar i conviure... 

...en diverses llengües

http://trainordavies.com/sketchpad/wp-content/uploads/2011/08/futureCustomer.jpg



Necessitem un relleu generacional  
per a col·laborar en el món del treball

per innovar i construir en equips en el món global



Necessitem un relleu generacional
creatiu i preparat per conviure i educar 

competents per a seguir aprenent al llarg de la vida



Necessitem ciutadans implicats, plurilingües,
i responsables per a la convivència intercultural

amb competències per a compartir la vida en situacions complexes



Potser nosaltres no podem canviar el món,

però podem fer que  ells el vulguin canviar



Aprenem llengües per a posar el futur 
a les seves mans

Per a cercar la veritat, 
la saviesa, l’aprenentatge,
la convivència amb altres,
la complicitat dels amics,
la justícia i l’equitat
per un futur compartit,
millor per a tothom...

L’escola plurilingüe

ofereix molt!
Gràcies per fer-ho possible



Referències
Recerca:

Plurilingüisme et développement du Langage:
http://www.slideshare.net/cddp37/plurilinguisme-et-dveloppement-
du-langage
https://sites.google.com/site/groupelangage/

Potentiating Learning through CLIL: How and Why the Brain 
Changes Under Contexts of Content and Language Integrated 
Learning. Vrije Universiteit Brussel (Piet VaThe Brussels fMRI 
Project
de Craen, Teresa Ting, Katrien Mondt, Esli Struys). The Brussels 
fMRI Project
TALLIN, 2007 (I Congres CLIL europeu. Presentació dels autors)
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