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Què sabem sobre 

el PLURILINGÜÍSME 
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Vocabulari a recordar: 

 Plurilingüe/Multilingüe 

 Repertori lingüístic 

 Família lingüística 

 Varietat lingüística 

 Competència lingüística 

 Translingüisme 
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Multilingüisme i plurilingüisme 



Alumne plurilingüe 



Escola multilingüe 



      Competència plurilingüe 



DEFINICIÓ COMPETÈNCIA PLURILINGÜE 

✓ La capacitat de tots els parlants d’utilitzar i aprendre, de 

manera autònoma o a través de l’ensenyament, més d’una llengua. 

(Capacitat) 

 

✓ L’habilitat d’una persona d’utilitzar els seus coneixements 

parcials de diverses llengües i la seva experiència de diverses 

cultures per comunicar-se i participar en activitats interculturals. 

Aquesta habilitat es concreta en un repertori de llengües que el 

parlant pot usar.  (Competència) 

 

✓ Un valor educatiu que és la base per a la tolerància 

lingüística, és a dir, per l’acceptació de la diversitat: la consciència 

dels parlants sobre el seu plurilingüisme promou la valoració de 

totes les varietats lingüístiques (pròpies o alienes). (Valor) 

Consell d’Europa (2007), Guide for the development of language education policies in Europe 



Fonaments teòrics 

❖ PSICOLINGÜÍSTICA 

 

✓ Totes les llengües s’adquireixen a través de la interacció i a 

partir d’estratègies d’adquisició i aprenentatge semblants 

(Bruner, 1983; Bates, 1999; Tomasello, 2000). 

 

✓ Existeix una competència subjacent comuna a totes les 

llengües que utilitza una persona plurilingüe (Cummins, 1983) 

 

✓ L’aprenent plurilingüe aplica les estratègies adquirides en la 

primera llengua per aprendre altres llengües. 

 

✓ Els coneixements lingüístics no tenen una existència 

separada en la ment de l’usuari. 

 



❖ SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

✓ El llenguatge és un producte social. Les actituds davant de 

les llengües i els seus parlants, la importància de les varietats 

socials, geogràfiques i culturals, i els factors contextuals es poden 

analitzar des de totes les llengües. 
 
❖ LINGÜÍSTICA DEL TEXT 

 

✓ Els coneixements sobre tipus de text i gèneres discursius, i 

els coneixements procedimentals sobre estructura i 

organització de la informació  són comuns a totes les llengües. 

 

✓ Una bona part dels continguts de llengua es poden treballar 

agrupant-los i integrant-los al voltant de l’activitat lingüística i 

mitjançant els gèneres discursius.  
 



Transferència interlingüística 



Repertori lingüístic 

Anglès 

Català Castellà 

Francès 
Àrab 

... 



Repertori lingüístic 









Plurilingüisme a l’escola 



L’enfocament Plurilingüe a l’aula 


