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Objectius 

• Entendre la relació entre les llengües i les comunitats que les parlen en contextos 

plurilingües  
• Analitzar els factors que incideixen en l’adquisició de les llengües en contextos 

plurilingües  
• Analitzar les característiques dels programes d’educació plurilingüe, especialment del 

programa d’immersió lingüística en relació als contextos educatius de Catalunya.  
• Establir les bases teòriques i metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenenatge de 

segones llengües a l’aula en contextos plurilingües.  

 

Temari 

1. Llengües i societat  

  

1. Legislació sobre el tractament de les llengües a l’educació obligatòria  
2. a) Diversitat lingüística i globalització  

b) Llengua i dialecte. Les llengües al món 

c) Les llengües a l’Estat Espanyol 

d) Escola, llengua i immigració 

  

2. L’educació multilingüe

2.1 L’adquisició de les llengües (primeres i segones) 

• Hipòtesis conductistes, innatistes i interaccionistes  



• Diferenciació entre adquisició de llengües primeres i segones  
• Factors condicionants de l’adquisició de les llengües segones  

2.2 Els coneixements lingüístics dels multilingües 

• Transversalitat / Connexió del coneixement lingüístic  
• Especificitat dels usos (tipus d’ús / estratègies d’ ús)  
• Especificitat del coneixement metalingüístic  

2.3 Models d’educació multilingüe 

• Models transicionals, de manteniment i d’enriquiment  
• Models d’ensenyament i contextos d’aprenentatge: bilingüisme additiu i subtractiu; 

immersió i submersió.  
• Un model per als PPCC.  

3. La intervenció en el context escolar

3.1 El Projecte Lingüístic de Centre 

3.2 Els programes d’immersió lingüística: 

a) anàlisi de propostes d’intervenció a l’aula 

b) bases teòriques i metodològiques 

c) condicions per a l’aplicació del programa 

d) elaboració de propostes d’intervenció 

 

Metodologia 

Els continguts de l’assignatura seran objecte de presentació i discussió a partir d’exposicions 

teòriques, lectures i observació i anàlisi de documents diversos. Al llarg del curs es demanarà 

als alumnes la realització d’un treball de documentació sobre algun dels temes del curs i d’un 

treball d’observació a l’aula. 

 

Avaluació 



L’avaluació es durà a terme a partir del seguiment dels treballs realitzats, de la participació a 

les activitats que es realitzin a classe i de dues proves. 

El domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana és una condició necessària per 

aprovar aquesta assignatura. 
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