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Resum del projecteResum del projecte



 
Aquest projecte Aquest projecte éés una recercas una recerca sociolingsociolingüíüísticastica sobre sobre 
ll’’úús de les llengs de les llengüües en un entorn bilinges en un entorn bilingüüe de d’’un centre un centre 
de secundde secundàària del Regne Unit.ria del Regne Unit.



 
Es tractaEs tracta dd’’investigarinvestigar si un contingut del curriculum si un contingut del curriculum 
cognitivament exigentcognitivament exigent (les matem(les matemààtiquestiques)) pot pot 
esdevenir mesdevenir méés accessible per a un grup lings accessible per a un grup lingüíüísticstic 
particular particular a trava travéés ds d’’un entorn bilingun entorn bilingüüee..



 
El grup El grup èètnic turctnic turc,, focus del projecte,focus del projecte, éés s un dels un dels 
colcol··lectius mlectius méés grans s grans al Regne Unital Regne Unit. . 



Objectiu del projecteObjectiu del projecte



 
Explorar estratExplorar estratèègies de suport a lgies de suport a l’’aprenentatge, aprenentatge, 
dirigides a alumnat de comunitats lingdirigides a alumnat de comunitats lingüíüístiquesstiques 
ubicades en contextos escolars de suburbials. ubicades en contextos escolars de suburbials. 



 
ÈÈmfasimfasi particular en el fracparticular en el fracààss de lde l’’alumnat alumnat 
turcoparlant a les escoles del Regne Unit.turcoparlant a les escoles del Regne Unit.



Londres multiculturalLondres multicultural



 
2 milions d2 milions d’’habitants de Londres procedeixen habitants de Londres procedeixen 
de 240 pade 240 païïsos.sos.



 
MMéés des de 300 lleng300 llengüüeses ssóón parlades per n parlades per 
ll’’alumnat de les escoles de Londres, la ciutat alumnat de les escoles de Londres, la ciutat 
amb mamb mééss diversitat lingdiversitat lingüíüística del mstica del móón.n.

((www.literacytrust.org.ukwww.literacytrust.org.uk))



AvaluaciAvaluacióó del del Department dDepartment d’’EducaciEducacióó i i 
Habilitats (Habilitats (DfESDfES) (2005)) (2005) 

AnglaterraAnglaterra



 
PrimPrimààriaria (2004(2004--2005)2005)

De 11.0% a 11.6 %De 11.0% a 11.6 %



 
SecundSecundààriaria (2004(2004--2005)2005)

De 8.8% a 9.0%De 8.8% a 9.0%



AvaluaciAvaluacióó DfES (2005) Alumnat DfES (2005) Alumnat 
amb una primera llengua diferent de amb una primera llengua diferent de 

ll’’anglanglèès a Londress a Londres



 
PrimPrimààriaria

37.4 %37.4 %


 
SecundSecundààriaria

32.1 %32.1 %



Alumnat parlant del turc a escoles Alumnat parlant del turc a escoles 
del Regne Unitdel Regne Unit

Tres grups principals :Tres grups principals :


 
Turcs de Xipre. Turcs de Xipre. 



 
Turcs de Turquia.Turcs de Turquia.



 
Turcs de Turquia, parlants de kurd.  Turcs de Turquia, parlants de kurd.  



Alumnat de Xipre a les escoles Alumnat de Xipre a les escoles 
britbritààniquesniques (1) (1) 



 
El turc El turc éés s la cinquena llengua mla cinquena llengua méés parladas parlada a a 
les escoles de Londres (15.746 alumnes).les escoles de Londres (15.746 alumnes).



 
Una majoria signiticativa (aprox 85 %), que Una majoria signiticativa (aprox 85 %), que 
comencomençça la llar da la llar d’’infants emprainfants empra el turc a casa.el turc a casa.



Resultats GCSE (certificat de revàlida) 
a Islington 2007

GCSE Alumnat % 5 A*-C

Bangladesos 115 59%

Africans (ex 
somalians)

207 64%

Caribenys 134 41%

Altres africans 40 55%

Xinesos 15 80%

Kurds 23 52%

Barreja 116 52%

Altres 89 71%

Altres asiàtics 41 59%

Altres europeus 113 56%

Somalians 37 41%

Turcs 99 38%

Britànics 
autòctons

398 39%

No identificats 19 37%

Total 1469 50%
Mitjana nacional: %62.2



Haringey:
Percentatge d’alumnat que aprova (2007)
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Fase 2: Percentage que aprova per matèries (Haringey 2007)
Anglès (N: 80%) Matemàtiques(N: 77%) Ciències(N:88%)        



El municipi londinenc de El municipi londinenc de 
HaringeyHaringey



 
La minoria La minoria èètnica mtnica méés gran de s gran de Haringey Haringey éés s 
dd’’origen africorigen africàà,, el 20% del total de  la poblaciel 20% del total de  la poblacióó 
(43.000 persones), (43.000 persones), 



 
El municipi acull 40.000 parlants del turc. El municipi acull 40.000 parlants del turc. 



 
Aproximadament 15.000 persones han nascut a Aproximadament 15.000 persones han nascut a 
Xipre o a Turquia. Xipre o a Turquia. 



LL’’escola escola 


 

Escola comprensiva gran. Des de 2004 té l’estatus d’escola especialitzada 
en lletres. Acull alumnat procedent d’àrees desafavorides d’Haringey. 



 

Una gran proporció (9/10) de l’alumnat prové de minories ètniques i quasi 
dos terços té l’anglès com a llengua adicional. Un percentatge important és 
candidat a tenir el menjador gratuït. 



 

Un nombre important d’alumnat té dificultats d’aprenentatge i manca 
d’habilitats escolars. El nivell de l’alumnat quan entra a l’escola és molt 
baix i sovint té un nivell de lectura inferior al que pertoca per l’edat. 



 

Un nombre important de l’alumnat arriba o deixa el centre abans del grau 
11è (17 anys).  (OFSTED, 2007)



Objectius del projecteObjectius del projecte


 
Avaluar lAvaluar l’’impacte, en el nivell de limpacte, en el nivell de l’’alumnat, de alumnat, de 
ll’’ensenyament del curriculum deensenyament del curriculum de matemmatemààtiquestiques a a 
travtravééss dd’’un entornun entorn bilingbilingüüe e turc/anglturc/anglèèss..



 
Analitzar les converses de lAnalitzar les converses de l’’alumnatalumnat durant les durant les 
activitats dactivitats d’’aula,aula, per tal de detectar possibles per tal de detectar possibles 
correlacionscorrelacions entre alternances de llengua o prentre alternances de llengua o prèèstecsstecs i i 
adquisiciadquisicióó de conceptes matemde conceptes matemààtics.tics.



 
Explorar lExplorar l’’impacte de la implicaciimpacte de la implicacióó de la famde la famíília en la lia en la 
realitzacirealitzacióó dels deuresdels deures per a per a ll’’adquisiciadquisicióó de conceptes de conceptes 
matemmatemààticstics..



Projecte de grup: Club de mates Projecte de grup: Club de mates 



 
1515--20 alumnes d20 alumnes d’’origen turc, turcorigen turc, turc--xipriota, xipriota, 
kurd. kurd. 



 
Majoria de nivel socioeconMajoria de nivel socioeconòmic baix.òmic baix.



 
El turc El turc éés la llengua dominant a la llars la llengua dominant a la llar..



 
Els graus 10 i 11 (14Els graus 10 i 11 (14--16 anys) en la mateixa 16 anys) en la mateixa 
escola.escola.



 
AssistAssistèència alncia al club un cop per setmana club un cop per setmana 
desprdespréés de ls de l’’escola. escola. 



MetodologiaMetodologia



 

Dues visites incials per enregistrarDues visites incials per enregistrar les respostes de lles respostes de l’’alumnat alumnat 
en una discussien una discussióó informalinformal.. Questionari als estudiants ambQuestionari als estudiants amb un un 
conjunt dconjunt d’’enunciats per desencadenar idees.enunciats per desencadenar idees.



 

Enregistrament audio de les converses i respostes de lEnregistrament audio de les converses i respostes de l’’alumnat alumnat 
durant les classes.durant les classes. Notes de camp per a ferNotes de camp per a fer--ne una anne una anààlisi lisi 
setmanalsetmanal (Erickson, 1990). (Erickson, 1990). 



 

AnAnààlisi dlisi d’’incidents clau dincidents clau d’’interaccions orals seleccionats interaccions orals seleccionats en les en les 
transcripcionstranscripcions, , utilitzantutilitzant infocaments propis de linfocaments propis de l’’ananààlisi del lisi del 
discursdiscurs ((GumprezGumprez, 1982; , 1982; RamptonRampton, 1999; , 1999; WorthhamWorthham, 2003)., 2003).



 

Tasques setmanals com a deures per fer a casa proposades en Tasques setmanals com a deures per fer a casa proposades en 
dues llengdues llengüües. es. Visites a algunes llars seleccionadesVisites a algunes llars seleccionades per avaluarper avaluar 
ll’’impacte de la implicaciimpacte de la implicacióó de la famde la famíília en les tasqueslia en les tasques. . 







Les Les actitudsactituds del del professoratprofessorat



 
““Si no pots Si no pots parlarparlar anglanglèèss no no ééss el el meumeu 
problemaproblema””



 
““EmEm pagaranpagaran igualmentigualment -- depdepèènn de de tutu sisi volsvols 
aprendreaprendre””



 
““EiEi! ! anglanglèèss, , ssíí??””



Les Les expectativesexpectatives del del professoratprofessorat
“Evet

 
ama

 
negatif..Yani

derste
 

birşey
 

olunca
 

ve
 

birşeyi
iyi

 
yapamazsak

bana
 

‘birşey
 

değil
 

sen
Kιbrιslι

 
Türksün.

Ingilizce
 

senin
 

ikinci
dilindir

 
onun

 
için

 
birşey

 değil’derler. Bu
beni

 
kιzdιrιr çünkü

İngilizce
 

benim
 

birinci
dilimdir. Yani

 
benden

çok
 

birşey
 

beklemez”.

“Sí però això és negatiu . Si no 
faig alguna feina bé em 
diuen ‘això ja val! Ets turc- 
xipriota, l’anglès és la teva  
segona llengua’. Això em 
posa trist. L’anglès és la 
meva primera llengua. En 
d’altres paraules, no esperen 
molt de mi.”

Aydιn
 

(grau 10- 15 anys)



Les Les expectativesexpectatives del del professoratprofessorat



 
““SeriaSeria millormillor per a per a tutu anaranar a un a un nivellnivell inferior de inferior de 
mates (test). mates (test). AixAixíí tindriestindries mmééss oportunitatoportunitat dd’’assolirassolir un un 
nivellnivell ‘‘raonableraonable””..

((GrauGrau 10, professor de mates)10, professor de mates)


 
““ MM’’esperavaesperava un notable en el test de mates i, en un notable en el test de mates i, en 
canvicanvi, he , he trettret un un aprovataprovat. . EmEm vaigvaig quedarquedar decebutdecebut, , 
perperòò el professorel professor Cunningham Cunningham emem vava dir dir queque era un era un 
bon bon resultatresultat! Per a mi no ho era ! Per a mi no ho era perquperquèè jojo sséé queque ho ho 
pucpuc ferfer millormillor”” ((AyseAyse, , graugrau 1111-- 15 15 anysanys))



La La triatria de de llenguallengua


 

““BirBir
 

dildedilde
 

bilmedibilmediğğimiimi
 

ööbbüürr
 dildedilde

 
ssööylylüüyorumyorum””..



 

““TTüürkcemizrkcemiz
 

veve
 

IngilizcemizIngilizcemiz
 tam tam olmadolmadιğıιğı

 
iiççinin

 
hangisihangisi

 aklaklıımmıızaza
 

gelirsegelirse
 

onuonu
 kullankullanııyoruzyoruz””..



 

““Fem Fem servirservir
 

les les paraulesparaules
 queque

 
coneixemconeixem. Si no . Si no sséé unauna

 paraulaparaula
 

en en turcturc
 

la la dicdic
 

en en 
anglanglèèss

 
o o viceversaviceversa””..



 

““QuanQuan no no sséé dirdir--ho en ho en unauna 
((llenguallengua), ho ), ho dicdic en en ll’’altraaltra””..



 

““Com Com queque no no tenimtenim fluidesafluidesa 
en cap (en cap (llenguallengua) fem ) fem servirservir 
la la queque ensens veve al capal cap””..



TasquesTasques de matesde mates



 
““Bu Bu derstederste

 
dahadaha

 
ööncence

 bildiklerimibildiklerimi
 

hathatıırladrladıımm””..



 
““ÇÇokok

 
yazyazııllıı

 
problem problem 

oluncaolunca
 

İİngilizcedengilizcede
 anlamakanlamak

 
zorzor

 
oluyoroluyor””..



 
““En En aquestaaquesta classeclasse 
recordorecordo cosescoses queque he he 
apraprèès en s en dd’’altresaltres 
classesclasses””..



 
““QuanQuan el el problemaproblema estestàà 
escritescrit en en anglanglèèss ééss 
difdifíícilcil dd’’entendreentendre’’ll..””



‘‘LL’’altrealtre’’ professoratprofessorat



 
““((DiDiğğerer) ) ööğğretmenlerretmenler

 ne ne bilipbilip
 

ne ne 
bilmedibilmediğğimiziimizi

 anlamanlamııyorlaryorlar””..



 
““LL’’altrealtre professoratprofessorat no no 
ententéénn ququèè sabemsabem i i ququèè 
no no sabemsabem””..



LL’’assitassitèènciancia alal clubclub



 
““ÉÉss un un entornentorn de de suportsuport””..



 
““EmEm sentosento lliurelliure per per explicarexplicar les les mevesmeves ideesidees””. . 



 
““BilingualBilingual

 
derslerdederslerde

 
gerekligerekli

 
yardyardıımmıı

 alalιιyoruzyoruz””..
((““tenimtenim ll’’ajudaajuda necessnecessààriaria a les classesa les classes 

bilingbilingüüeses””).).



““En les En les altresaltres classes (classes (monolingmonolingüüeses) ) quanquan el el 
professor professor explicaexplica cosescoses esticestic segursegur queque sséé la la 

versiversióó turcaturca perquperquèè ho he ho he fetfet en en turcturc a a 
ll’’escolaescola del del dissabtedissabte…… perperòò no ho no ho pucpuc dirdir, , 
perperòò aquaquíí (el club de mates) la (el club de mates) la professoraprofessora 
explicaexplica cosescoses en en turcturc i i desprdesprééss en en anglanglèèss. . 
TenimTenim ll’’oportunitatoportunitat de de sentirsentir--ho en dues ho en dues 

llengllengüüeses. . 
ÉÉss guaiguai!!”” 

AhmetAhmet, , GrauGrau 10 10 AlumneAlumne bilingbilingüüee de matesde mates



AlgunesAlgunes evidevidèènciesncies



 

Durant les Durant les activitatsactivitats dd’’aulaaula, , ll’’alumnatalumnat posaposa de manifest de manifest queque les les 
alternacesalternaces i i elsels prprèèstecsstecs millorenmilloren la la comprensicomprensióó delsdels conceptesconceptes 
matemmatemààticstics..



 

La La interacciinteraccióó bilingbilingüüee milloramillora la la confianconfianççaa de de ll’’alumnatalumnat 
((empraremprar el el coneixementconeixement previprevi, el , el seuseu bagatgebagatge social i cultural), social i cultural), 
la la qualqual cosacosa afectaafecta positivamentpositivament ll’’adquisiciadquisicióó de de conceptesconceptes 
matemmatemààticstics..



 

El feedback El feedback positiupositiu de les de les famfamíílieslies queque rebenreben materials en materials en 
dues dues llengllengüüeses i se i se sentensenten mmééss involucradesinvolucrades en en ll’’educacieducacióó de de 
fills i fills i fillesfilles. . 



Cap on Cap on anemanem??



 
ImpacteImpacte del del projecteprojecte en en elsels resultatsresultats de de 
matemmatemààtiquestiques..



 
No hi ha No hi ha relacirelacióó entreentre alternancesalternances de de llenguallengua i i 
adquisiciadquisicióó de de conceptesconceptes matemmatemààticstics..



 
ImpacteImpacte de la de la implicaciimplicacióó familiar familiar en en 
ll’’adquisiciadquisicióó, per part de , per part de ll’’alumnatalumnat, de , de 
conceptesconceptes matemmatemààticstics..
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