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1. Introducció

� Unanimitat respecte als beneficis de 
l’aplicació d’AICLE en l’ensenyament 
d’idiomes (Marsh et al., 2007; Navés y 
Muñoz, 2000; Snow i Brinton, 1997)

� Major projecció de programes per a 
l’anglés o el català que per al castellà

� Objectiu d’aquesta comunicació



Tres dimensions d’AICLE respecte a 
l’espanyol

Programes 
d’immersió
als EE.UU.

Escolarització
reglada
a 1ª, 2ª 

i batxillerat

Ensenyament
universitari
a estudiants
estrangers



Dos exemples d’aprenentatge 
d’espanyol (¿per continguts?) a l’estat 
espanyol

L’aprenentatge de la 
llengua a través de 

les matèries 
curriculars en 

context escolar per 
part dels nouvinguts

L’aprenentatge de la 
llengua a través de 

l’estudi 
d’assignatures en  

context universitari
per part de l’ 

alumnat estranger



Circumstàncies que justifiquen el 
desenvolupament d’aquesta 
especialitat

1. Moviments migratoris (escolarització de 
l’alumnat nouvingut)

2. Internacionalització dels estudis i augment
dels intercanvis universitaris



Dues paraules sobre…

…l’espanyol com a llengua d’instrucció
als IES 

(Pastor, 2005, 2006; Trujillo, 2005; Villalba i 
Hernández, 2004) 



L’aprenentatge de la llengua 
d’instrucció en context escolar
Necessitat d’habilitats de competència acadèmica

i lingüística per tal de comunicar-se a l’aula i 
desenvolupar els conceptes de les àrees

curriculars (coneixement de lèxic, estructures, 
símbols específics, etc.) (Cita 1).



L’aprenentatge de la llengua 
d’instrucció en context escolar

� Materials didàctics
per a aquest context 

educatiu, 
combinables amb

altres materials ELE, 
tant generals com 

contrastius.
� El paper de les 

adaptacions
curriculars



La nostra perspectiva: l’àmbit 
universitari

� Aprenentatge d’espanyol per continguts:
� Àmbit universitari (UA)
� Col·lectiu d’alumnes estrangers (Erasmus i 

nordamericans)
� Vinculació

� Experiència Erasmus; Coordinació SRI; profª
ESL i a la Fac; Coordinació Erasmus; Curs EA

� Grup AcqUA



Preguntes de partida…

� Fins a quin punt podem parlar 
d’AICLE en aquest context 
tractant-se d’espanyol SL? Cita 
(5)

� Quina especificitat té?
� Partint del codi de bones

pràctiques per a aplicar AICLE, 
podem extrapolar conclusions?

� Algunes idees al respecte..



1. Nivell de competència

El coneixement de la llengua per part de l’alumne 
ha de tindre uns mínims

No sempre es compleix

Exigència d’una certificació oficial (DELE B1)



2. Sensibilització del professorat

Cal consciència de la presència d’alumnat natiu i no 
natiu i actuar en consequència

Encara es veu a l’alumnat estranger com a ‘font de 
problemes’, especialment a l’hora d’avaluar

Sensibilització, consciència de ser també 
professor de llengua



3. Condicionaments (professorat)

No es comparteix la LM amb els alumnes. Alumnat
estranger de diverses llengües

No es poden fer comentaris aclaratoris en la LM

Disposar d’eines alternatives 
(materials específics, atenció especialitzada, 

bibliografia diversificada)



4. Coneixement de la llengua
vehicular en la seua dimensió
acadèmica

El coneixement del registre acadèmic per part de 
l’alumne (terminologia, tipologies textuals, 
pragmàtica) condiciona l’aprenentatge

Molt sovint no es domina l’espanyol acadèmic

L’ajuda dels cursos específics d’EA. 
L’experiència a la UA



Dos conceptes interrelacionats, 
que poden complementar-se

L’aprenentatge 
d’ESL 

a través de 
continguts

L’ensenyament 
d’espanyol
amb fins
acadèmics



L’aprenentatge de l’espanyol en 
CONTEXT UNIVERSITARI

Com a tal, s’ha
d’aprendre el seu 
registre acadèmic

Processar
els continguts
genera ASL

La SL és
el vehicle de 
la instrucció



L’adquisició d’una SL amb fins 
acadèmics

En què consisteix aquest tipus
d’aprenentatge:

Pretén guiar a l’alumne en l’ús del 
discurs acadèmic de la llengua 
meta i en l’ús de la llengua en les 

situacions comunicatives de 
l’àmbit educatiu (classes, 

apunts, conferències, exàmens, 
debats, articles, treballs 
escrits, tesines, tesis…). 

Cites (2) y (3)



La tradició investigadora

� Investigació consolidada (des 
dels 80) de l’alemany, francés
i, sobretot, de l’anglés, en la 
seua dimensió de llengües
científiques i pel que fa als

trets del seu discurs acadèmic
� La investigació sobre

l’espanyol acadèmic
comença a finals dels
noranta (Vázquez)



Per a estudiar les característiques
de l’espanyol acadèmic
Anàlisi de l’actividad docent 

i la manera com es 
produeix la comunicació 

en el context 
universitari, dins i fora 

de l’aula (tradició 
acadèmica).

Plantejament
pragmátic. Evitar 
transferència
negativa dels

estudiantes (errors i 
malentensos en
aplicar pautes 

culturals de la seua
llengua i cultura 

maternes)
Cita (4)



L’espanyol com a SL en les nostres 
universitats

L’experiència després 
de dues dècades de 

programes 
Erasmus/Sócrates, 
més l’actual EEES

Internacionalització de 
les nostres aules
universitàries



L’espanyol com a SL en les nostres 
universitats

L’aportació del 
Marc i del PCIC, 
que inclou en el 

nivell C1 
competències 
académiques



L’altra cara de la moneda
� El fracàs acadèmic en les matèries cursades

durant l’estada en el país estranger
� Pel desconeixement de la SL en la seua tradició

acadèmica (estructura de les classes, discurs
acadèmic i mètodes d’evaluació)

� Per l’escassa adaptació per part del professorat



Conclusions
A través d’un 
ensenyament de 
l’espanyol per 
continguts
programat i 

conscient podria 
millorar-se 
sensiblement 

aquesta situació



Conclusions
� Una pràctica docent conscient de com poden adaptar-se 

les classes magistrals, les pràctiques i els materials per
als alumnes estrangers contribuiria sens dubte a la 
millora de l’aprenentatge de la segona llengua. 

� Conseqüent aprofitament real de les matèries cursadas 
durant l’estada en la universitat estrangera (índex
d’aprovats)



Conclusions
� Futurs resultats de l’anàlisi d’entrevistes 

i enquestes als tres col·lectius implicats:
� Els alumnes
� Els professors de ESL de grups Erasmus i 

similars
� Els professors de Facultat amb percentatge

alt d’estrangers a l’aula



L’objectiu últim

suggerir i implementar pràctiques de millora 
de l’adquisició de l’espanyol com a SL a 

través de continguts en l’àmbit 
universitari. 
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