
LA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I 
INTERCULTURAL  

SESSIÓ 4  SEMINARI CLIC 

CERDANYOLA 



Activitat per trencar el gel sobre la barreja de llengües: préstecs 
lingüístics dins la llengua catalana 

Introducció al plurilingüisme i com el recullen els currículums d’EI, PRI 
i SEC (competència transversal / actitud) 

Exemples de recursos per treballar el plurilingüisme: Bloc de la XTEC: 
Intercomprensió Catalunya 

Com s’avalua la competència: 
A primària es pot analitzar la rúbrica del document de la XTEC 

A secundària es pot crear un registre d’observació (els ítems del 
Decàleg de la Competència Plurilingüe poden servir per fer la 
pauta d’observació) 

CONTINGUTS DE LA SESSIÓ 



ESCALFANT MOTORS… 

La sala està situada cap a l’oest a la banda del 

xamfrà i en un dels racons hi ha un bonsai. Quan 

entrem, trepitgem una catifa de color caqui sobre 

les rajoles del terra, i a la paret de l’esquerra, per 

sobre dels sofàs, observem un tapís decorat amb 

perfils de gessamins. Als prestatges, al costat del 

televisor, hi ha diferents objectes. Figures de 

porcellana blanca, nacre i laca i joguines antigues 

amb peces de llautó i goma. Hi ha una tauleta al 

fons, amb quatre cadires, coberta d’un hule amb un 

pot de te i una tulipa al damunt. 
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INSTRUCCIONS EDUCACIÓ INFANTIL 

COMPETÈNCIES PERSONALS I PROFESSIONALS DELS DOCENTS: Promoure 

l’aprenentatge, el coneixement i el respecte de contextos pròxims 

multiculturals i plurilingües de dins i fora de l’escola.  

 

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (Correcció d’errada 

en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009) 

En l’estructura del sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una 

etapa educativa en la qual els infants han d’anar desenvolupant aquelles 

capacitats que els farà possible viure relacions afectives segures amb si 

mateixos i amb els altres; conèixer i interpretar l’entorn; anar adquirint uns 

instruments d’aprenentatge i un grau d’autonomia que els permetran anar 

formant part d’una societat multiculturalment organitzada i 

interculturalment viscuda. 

 

 



INSTRUCCIONS EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

 

Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts 

relacionats amb les habilitats i destreses per a la convivència, el 

respecte i l’enteniment entre les persones basats en els usos 

socials de les llengües en contextos multilingües. 

Per aquest motiu, aquesta dimensió se subdivideix en dues 

competències. Una primera (comp. 13) se centra en l’ús de la 

llengua catalana en una realitat multilingüe com és la Catalunya 

actual. 

Una segona competència (comp. 14) se centra en el coneixement 

de la diversitat lingüística de la nostra societat 



A primària, la dimensió plurilingüe i intercultural està integrada 
per les competències següents:  
• Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat 
lingüística i cultural catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua 
catalana.  
• Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i 
cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

LA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 



COMPETÈNCIA 13 



COMPETÈNCIA 14 



INSTRUCCIONS EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

 

Continguts clau:  

• Dades bàsiques sobre la comunitat lingüística catalana i sobre les 

variants de la llengua.  

• Recursos per analitzar la situació de les llengües en la nostra societat. 

• Usos no discriminatoris del llenguatge.  

• Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística.  

• Prejudicis lingüístics.  

• Llengües romàniques diverses.  

• Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 





INSTRUCCIONS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

DIMENSIÓ ACTITUDINAL I PLURILINGÜE 

Continguts clau de les competències relacionats amb les 

dimensions del currículum 

15. Lectura i escriptura sovintejades sobre temes diversos i en 

contextos diferents. 

16. Formes de cortesia i respecte en les interaccions orals. 

17. Varietats lingüístiques socials i geogràfiques.  

18. Llengües d’Espanya, d’Europa i del món. 

 



L’avaluació d’aquesta competència es pot fer observant l’alumne/a: 
•     En els seus usos lingüístics, principalment els formals 
•     En els diversos àmbits de la vida escolar  
•     En l’actitud que demostri a l’aula de respecte per la diversitat 

lingüística.  
 
Cal valorar d’una forma especialment positiva aquells alumnes que 
s’impliquin en l’aprenentatge de la llengua per part dels seus companys 
nouvinguts al sistema educatiu o dels que tinguin dificultats per expressar-
s’hi.  
 
Per avaluar el nivell del coneixement de les característiques socioculturals i 
lingüístiques dels territoris que formen la comunitat lingüística catalana cal 
treballar amb l’anàlisi de textos, orals o escrits, periodístics, cançons, textos 
literaris en els quals l’alumne/a haurà d’aplicar els conceptes adquirits. 

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ 



Eines per  

treballar  

la dimensió  

plurilingüe  

i intercultural 
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LA INTERCOMPRENSIÓ LINGÜÍSTICA 

https://projectes.xtec.cat/intercomprensio/  

https://projectes.xtec.cat/intercomprensio/






















Observem alguna Unitat didàctica d’intercomprensió. 




