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Què entenem per usos Lingüístics ? I 

● Són recursos dels humans per comunicar-
nos, pensar i crear. 

● Es desenvolupen durant tota la vida. 

● Varien segons les situacions, finalitats i 
identitats. 

● L’ús d’una llengua implica una tria 
lingüística. 

● En una societat hi ha diverses comunitats 
de parla que es relacionen mitjançant 
xarxes socials. 



Què entenem per usos Lingüístics ? II 

● No formar part d’alguna xarxa social 
comporta la marginació social. 

● No saber català significa quedar-se al marge 
d’esdeveniments que es desenvolupen en 
català o en aquesta i alguna altra llengua. 

● L’escola té un paper clau en el procés de 
socialització lingüística ja que facilita l’accés a 
aquestes xarxes socials. 

● L’alumnat té uns usos lingüístics diversos a 
partir d’una competència determinada que es 
relacionen i fluctuen en el temps. 

 



Els usos lingüístics als  
centres educatius 



Diferència entre coneixement  

i ús de la llengua 

●  Conèixer la gramàtica d’una 
llengua no vol dir que es pugui 
emprar. 

●  El coneixement no implica l’ús. 

●  En l’ús estan implicats la 
motivació, l’interès, la 
necessitat i les actituds. 

●  L’actitud està condicionada 
per la motivació l’interès i la 
necessitat. 

 



Dicotomia entre ús i coneixement 

de la llengua  

 ÚS DE LA LLENGUA 

● A totes les àrees 

curriculars 

● Als espais compartits 

 CONEIXEMENT DE 

LA LLENGUA 

• Específicament a les àrees 

lingüístiques 



Ús i coneixement de la llengua 

● L’ús es reforça amb el coneixement.  

● El coneixement sense ús es perd.  

● Els dos es complementen. 

 

COMPETÈNCIA 

COMUNICATIVA 



Desenvolupament d’una llengua 

● Infant =  ús, necessitat, coneixement i motivació 

● Adult =  motivació, coneixement i ús. 

 

● El nostre alumnat no segueix aquest procés i, per 
tant, cal crear-li motivació, necessitat i espais d’ús. 



Els usos lingüístics als centres I 

● Són els acords pedagògics que l’equip docent pren 
quant a l’ús de les diferents llengües al centre. 

● Cal tenir presents tant les llengües oficials, com les 
estrangeres curriculars i les llengües familiars de 
l’alumnat. 



Els usos lingüístics als centres II 

● La realitat és que els usos 
lingüístics no estan 
definits i moltes vegades  
són el resultat de les 
inèrcies i de les decisions 
individuals del 
professorat. 

● Els usos haurien d’estar 
definits per una qüestió 
professional i no pas 
personal. 

 



Els usos lingüístics als centres III 

● De cada actitud personal envers una 
llengua se’n deriva l’ús. Els components 
actitudinals i emocionals estan 
plenament relacionats amb els usos 
lingüístics. 

● Cal crear espais i situacions d’ús de 
les llengües, a l’aula, al cicles, al pati i en 
tots els espais del centre. 

● Cal estimular en l’alumnat la motivació 
necessària per  emprar les diverses 
llengües del centre en el context adequat. 

 



Concreció dels usos lingüístics al centre 

Com es troba el PLC al vostre centre? 
● - El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per 

potenciar l’ús del català. També s’organitzen activitats que tenen 

com a finalitat potenciar aquest ús.  

● O El centre no té en compte la potenciació de l’ús del català ni 

mitjançant el currículum ni en cap altre activitat del centre. 

● O El centre té estratègies per potenciar l’ús del català, però no estan 

coordinades, no les revisa ni les actualitza. 

● O El centre té estratègies ben definides per potenciar l’ús del català i hi 

esmerça recursos, però no en fa un seguiment. 

● O El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i 

l’avaluació en la potenciació de l’ús del català. En fa un seguiment, se 

n’avalua el progrés i s’hi esmeren els recursos disponibles. 



Concreció dels usos lingüístics al centre 



Concreció dels usos lingüístics al centre 



Exemples dels usos lingüístics al centre 

● http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17223 

  Apadrinament lector (CEIP Juan Ramón Jiménez) 

 

● http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23206&p_nu

m=3 

  Ràdio i Internet (CEIP St.Domènec)  

 

● http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=24238&p_ex

=Webcam 

   Webcam (CEIP Marià Galí)   

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17223
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23206&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23206&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=24238&p_ex=Webcam
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=24238&p_ex=Webcam


Conclusió 

● Els usos lingüístics es poden canviar. 

● Els centres educatius han d’afavorir i  promoure 
aquests canvis. 

● Calen decisions consensuades del claustre que 
facilitin aquests canvis, com: 
○ Motivar per l’ús de les diferents llengües. 

○ Crear espais d’ús de les diferents llengües. 

○ Tenir una actitud positiva i valorar la llengua. 

○ El professorat és un models lingüístics pel que fa als usos de 
les diferents llengües.  

○ Valorar i treballar l’ús de la llengua des de totes les àrees 
curriculars. 

 

 


