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Un model d’educació plurilingüe i intercultural
per al sistema educatiu valencià

1.  Antecedents

Si alguna cosa ha quedat demostrada des de la Llei d’ús i ensenyament del va-
lencià (LUEV), és que l’escola va len cia na ha sigut l’única opció vàlida per a impar-
tir el model d’enriquiment d’educació bilingüe que el País Valencià necessitava i 
l’única capaç d’aconseguir els complexos objectius que aquest tipus d’educació ha 
exigit com a meta a l’acabament dels ensenyaments obligatoris. Cal dir, però, que 
l’assoliment d’aquests objectius, tal com preveia el seu disseny inicial, ha sigut 
l’èxit del Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i del Programa d’Immersió 
Lingüística (PIL), mentre que el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP), com 
a conseqüència de l’escassa atenció al valencià en el seu itinerari curricular, ha 
aconseguit rendiments inferiors no solament en la llengua pròpia del país, sinó 
també, comparativament, en la resta de les àrees curriculars.

Així ho han posat de manifest totes les avaluacions dels programes que s’han 
realitzat en el nostre sistema educatiu, com ara la de Doménech i Pascual (1995) 
de 1.000 alumnes de 3r d’educació general bàsica i les dues de l’Institut Valencià
d’Avaluació i Qualitat Educativa —l’una (2000) de 1.228 alumnes de 4t d’educació 
secundària obligatòria i l’altra (2004) de l’alumnat d’educació infantil de catorze 
centres que cursaven els Programes d’Educació Bilingüe Enriquits. En totes ha que-
dat patent la superioritat del Programa d’Ensenyament en Valencià i del Programa 
d’Immersió Lingüística sobre el Programa d’Incorporació Progressiva. I a més a 
més han posat de manifest que el valencià no és un problema en els estudis de les 
xiquetes i xiquets va len cians sinó més aviat la condició necessària per a l’excel·lència.

Com explicarem, doncs, que després de vint-i-cinc anys de la Llei d’ús i ense-
nyament del valencià:
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— Segons dades de la Conselleria d’Educació mateix, solament un 35,2 % de
l’alumnat d’educació infantil i primària i un 20,1 % d’educació secundària obliga-
tòria i batxillerat faça tot l’ensenyament en valencià.

— Dels centres sufragats amb diners públics que fan ensenyament en valencià, 
una mínima part siguen concertats.

— L’augment de l’ensenyament en valencià haja experimentat una desaccele-
ració i haja acabat estancant-se.

En vista del que hem dit al començament, podem afirmar que les causes 
d’aquesta situació no són de caràcter pedagògic sinó polític, i que tenen a veure 
amb els factors següents:

— Les actituds d’una part de la societat va len cia na, que valora poc la seua llen-
gua, i que té influència i poder suficient per a imposar les seues actituds i els seus 
interessos a una societat desinformada i sense arguments davant els missatges me-
diàtics.

— L’escola privada i concertada —en gran part en mans de l’església—, que 
controla, mitjançant l’ajuda inestimable de l’Administració, més del 50 % dels en-
senyaments obligatoris i que constitueix una barrera impermeable a l’extensió de 
l’ensenyament en valencià.

— Una contraplanificació per part de l’Administració que no solament escati-
ma al valencià la promoció i el suport necessaris per a l’extensió dels programes 
òptims —PEV i PIL—, sinó que, a més a més, va plantejant projectes i progra-
mes suposadament plurilingües que tendeixen inequívocament a marginar i arra-
conar el valencià fins que la seua presència en el currículum siga insuficient perquè 
la gran majoria dels alumnes i les alumnes puguen adquirir-lo al nivell que deter-
mina l’ordenament legal.

2.  Una nova situació

Com tots podem comprovar dia a dia, el nostre entorn sociolingüístic ha anat 
canviant substancialment. En efecte, la globalització econòmica i la internaciona-
lització del treball, el desenvolupament tecnològic creixent i la planetarització de 
les comunicacions han provocat, com a primeres conseqüències visibles amb re-
percussions en l’àmbit educatiu, una pressió social creixent perquè els alumnes i 
les alumnes comencen a estudiar l’anglés cada vegada més prompte, i la necessitat 
d’escolaritzar una quantitat cada vegada més elevada d’alumnat nouvingut, fills i 
filles d’immigrants, obligats a abandonar els seus llocs d’origen en cerca de condi-
cions de vida millors.

Si no es prenen les mesures necessàries, aquesta situació pot perjudicar greu-
ment el valencià, encaixat entre una llengua dominant com ara l’anglés, converti-
da en llengua global, un castellà que pressiona cada vegada més per trobar el seu 
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lloc com a llengua de poder i cultura en el concert mundial, i unes comunitats 
lingüístiques nouvingudes que, davant la situació sociolingüística que troben en 
arribar a casa nostra, no sempre accepten de bon grat la idea d’adoptar el valencià 
com a llengua de relació i d’educació.

Ens trobem, doncs, davant un moment crucial que exigeix respostes fermes i 
d’ampla volada: en l’àmbit social, cal aconseguir que la nostra llengua esdevinga, en 
un context progressivament multilingüe i multicultural, la llengua de comunicació, 
integració i cohesió social de la nostra àrea lingüística; i en l’àmbit educatiu, que es 
convertisca —juntament amb la cultura que li és pròpia— en el nucli compartit de 
coneixements, destreses i valors que ens caracteritzen no solament com a va len-
cians sinó també com a membres d’una comunitat lingüística i cultural més àmplia.

Per aconseguir-ho caldrà fer evolucionar el marc d’educació bilingüe en què 
ens movem a hores d’ara cap a una educació plurilingüe i intercultural, que és la 
seua continuació natural, basada en el plurilingüisme additiu pel que fa a la confi-
guració del sistema educatiu, i en la disponibilitat i optimació dels recursos hu-
mans, materials i curriculars necessaris per a la seua aplicació en els centres.

3.  Quin model d’educació plurilingüe i intercultural?

Si els programes d’educació bilingüe òptims —el Programa d’Ensenyament en 
Valencià i el Programa d’Immersió Lingüística— han complit fins ara els seus ob-
jectius de manera tan satisfactòria es deu sens dubte a una fonamentació rigorosa i 
a una aplicació il·lusionada per part dels docents amb el suport dels pares i les ma-
res. De la mateixa manera, el model d’educació plurilingüe i intercultural que ara 
proposem ha de basar-se en la recerca més rigorosa i les bones pràctiques en edu-
cació plurilingüe arreu del món, i ha de concitar també l’adhesió del professorat, 
els pares i les mares, i la comunitat educativa, que han de veure en aquest model un 
instrument per al creixement personal, les oportunitats professionals i la participa-
ció ciutadana de les generacions més joves. I, a més a més, un mitjà per a construir 
una societat autènticament va len cia na, culta, competitiva i solidària.

Què entenem per educació plurilingüe i intercultural en els nostre context? Quins 
objectius s’ha de proposar el nostre model d’educació plurilingüe? Quins són els fona-
ments d’aquest model? Quina serà l’organització del sistema educatiu pel que fa a 
l’articulació de les llengües? Quins tractaments metodològics seran els més adequats? 
Com es realitzarà la seua planificació en els centres? Quines exigències plantejarà la 
seua aplicació? Com s’avaluarà?

Són preguntes importants per a les quals, tot seguit, intentarem aportar les 
primeres respostes.
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4.   Quins són els objectius del nostre model d’educació plurilingüe 
i intercultural?

És cert que no tothom té el mateix concepte sobre què és l’educació plurilin-
güe. Per a molts professionals que treballen en l’ensenyament de llengües estran-
geres aquest tipus d’educació consisteix simplement a resoldre els problemes deri-
vats de la incorporació d’una o dues llengües estrangeres en el currículum 
lingüístic convencional. Per a altres, que treballen amb l’alumnat procedent de 
la immigració, l’educació plurilingüe fa referència als problemes que comporta la 
integració social i acadèmica en els centres d’aquesta població escolar.

Aquestes són, a parer nostre, interpretacions més aviat restrictives i unilaterals 
d’un fenomen que exigeix plantejaments més globals i complexos. Des de la nostra 
perspectiva, l’educació plurilingüe i intercultural ha de tenir en compte tots els 
alumnes, totes les llengües i tots els sabers del currículum. A més a més, ha de partir 
d’una concepció plurilingüe dels aprenents i de la competència que posseeixen, ha 
de proposar-se el plurilingüisme com a objectiu, i ha de fer servir enfocaments 
plurilingües en la seua planificació, aplicació i avaluació.

Pel que fa als objectius, l’educació plurilingüe al País Valencià ha de propo-
sar-se:

— L’adquisició per part de tots els alumnes i les alumnes d’una competència 
plurilingüe en les llengües d’escolarització —valencià, castellà i una o dues llen-
gües estrangeres—, la competència acadèmica adequada en les diferents àrees del 
currículum adquirida mitjançant l’ús vehicular de tres o més llengües, i la capaci-
tat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

— La potenciació de la nostra llengua i cultura tot convertint-la en el nucli 
organitzador del projecte, i la normalització de l’ús social, administratiu i acadè-
mic del valencià en el sistema educatiu.

— La consecució d’una societat progressivament multilingüe, cohesionada al 
voltant del valencià com a llengua de tots.

Moltes persones opinen que els dos objectius primers són contradictoris i que 
atorgar una atenció prioritària al valencià va en detriment de les altres llengües i 
del rendiment acadèmic dels alumnes i les alumnes. Ben al contrari. En concor-
dança amb la investigació més rigorosa en educació bilingüe i plurilingüe, l’expe-
riència dels darrers anys al País Valencià ens demostra que són precisament els 
programes que més èmfasi posen en l’ensenyament i ús vehicular del valencià —el 
Programa d’Ensenyament en Valencià i el Programa d’Incorporació Progressi-
va— els que millors resultats han obtingut en tots els aspectes.

021-111555-SANCHIS, LLORENTE etc.indd   152 16/12/13   08:22



153

5.   Quins són els fonaments del nostre model d’educació 
plurilingüe i intercultural?

El marc teòric del model d’enriquiment d’educació plurilingüe que proposem 
es basa en la recerca i la pràctica més rigorosa duta a terme en contextos bilingües 
i multilingües —i especialment en els documents i propostes de la Divisió de Polí-
tica Lingüística del Consell d’Europa—, i es configura i concreta en funció de les 
característiques i necessitats del nostre context sociolingüístic i educatiu.

Analitzarem, tot seguit, alguns dels aspectes més rellevants de la seua fona-
mentació.

5.1.  El model actual d’enriquiment d’educació bilingüe

El primer que cal especificar és que el model d’enriquiment d’educació bilingüe, 
a diferència d’altres models com ara el model de manteniment (adreçat, només, als 
parlants de llengua minoritzada que volen recuperar i mantenir la seua llengua i 
cultura) i el model de transició (adreçat, també, a parlants de llengua minoritzada 
per a facilitar la seua transició com més ràpida millor a la llengua dominant), s’apli-
ca en contextos en què tots els alumnes, tant els de llengua inicial dominant com 
els de llengua inicial minoritzada, han d’adquirir un domini equivalent en totes 
dues llengües. Aquest és el model que, d’acord amb el marc legal que acabem de 
veure, s’ha aplicat al sistema educatiu valencià d’ençà de la LUEV. És a dir, el mo-
del d’enriquiment d’educació bilingüe valencià exigeix que tots els alumnes i les 
alumnes, valencianoparlants i castellanoparlants, aconseguisquen els objectius 
corresponents a les dues llengües cooficials, valencià i castellà.

Aquest model d’enriquiment d’educació bilingüe valencià partia de dos con-
venciments. L’un, que era valuós per als alumnes i les alumnes convertir-se en bi-
lingües; l’altre, que dins aquest model educatiu podien aprendre dues llengües i 
usar dues llengües per a aprendre en el mateix temps que en un model monolingüe 
ho feien amb una solament.

Que resultava beneficiós per als alumnes convertir-se en bilingües ha quedat 
demostrat ja fa temps per la recerca psicolingüística, la qual afirma que la persona 
bilingüe, possiblement per la intensa activitat cognitiva que representa l’apropia-
ció de dos sistemes lingüístics, adquireix una flexibilitat mental elevada, una habi-
litat més gran per al pensament abstracte, major capacitat per a analitzar les for-
mes i estructures d’una llengua i una aptitud superior per al pensament divergent 
o creatiu. Que el model d’educació bilingüe era eficaç per a aconseguir els objec-
tius proposats ho han demostrat totes les avaluacions del programa d’immersió i 
d’altres programes dissenyats i aplicats des de la perspectiva del bilingüisme addi-
tiu. Incloent-hi les avaluacions realitzades als programes d’educació bilingüe va-
len cians citades més amunt.
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És cert, però, que aquests avantatges no es presenten sempre. Perquè apareguen 
cal que els alumnes i les alumnes aconseguisquen un nivell elevat de competència 
no solament en la seua L1 (primera llengua) sinó també en la L2 (segona llengua). 
El problema es presenta, doncs, en el fet que no és el mateix adquirir una bona com-
petència en una llengua dominant com ara el castellà que en una llengua minoritza-
da com és el cas del valencià. La major presència social —especialment en els do-
minis formals— i la percepció per part dels parlants d’un major prestigi i valor d’ús 
del castellà, comporten una motivació, una pressió i una disponibilitat d’ocasions 
per a aprendre’l que no es dóna en valencià. La solució, doncs, perquè totes dues 
llengües tinguen les mateixes oportunitats consisteix a compensar des de l’escola 
aquestes mancances en l’àmbit social. Des d’aquesta perspectiva la conclusió és cla-
ra: si realment es volen aconseguir els mateixos objectius per a les dues llengües, cal 
prioritzar a l’escola l’ensenyament del valencià i convertir-lo en el vehicle d’instruc-
ció majoritari per a tots els alumnes, valencianoparlants i castellanoparlants.

A pesar del consens entre els especialistes en aquest tema, aquesta conclusió 
encara suscita dubtes en molts representants de la comunitat educativa. Com és 
possible —es pregunten— aconseguir la mateixa competència en castellà que en 
valencià si fem un major ús del valencià que del castellà com a llengua d’instruc-
ció? La resposta, una vegada més, ens l’aporta la psicolingüística. Ens diu que, en 
realitat, la competència d’un parlant en diverses llengües té una part comuna, for-
mada per coneixements, capacitats, habilitats i estratègies relacionades amb la lec-
tura i escriptura i amb l’aprenentatge dels continguts de les àrees no lingüístiques, 
que una vegada apreses en una de les llengües ja estan disponibles per a ser represes 
i reutilitzades en l’altra o les altres llengües del repertori personal.

Per tant, mentre s’aprén valencià i s’usa el valencià com a llengua d’instrucció, 
s’aprén una part molt gran —la més exigent cognitivament— de la competència en 
castellà. Una part que l’alumne reprendrà, reutilitzarà i afermarà en castellà, més 
enllà de l’escola, en les innombrables ocasions en les quals la comunicació social, 
mediàtica i institucional el pressionarà per a fer-lo servir. Una pressió que obrarà 
escasses vegades en favor del valencià. Per això, en totes les avaluacions del PEV i 
del PIL, a pesar de l’ús majoritari del valencià com a llengua d’instrucció, hi és ge-
neralment més elevada la competència dels alumnes en castellà que en valencià.

5.2.  El model d’enriquiment d’educació plurilingüe

A totes aquestes dades, ja clàssiques, de l’educació bilingüe, s’han afegit ele-
ments procedents de la recerca en educació plurilingüe i en l’adquisició de terceres 
llengües que completen i enriqueixen el panorama que tot just acabem de descriure.

Aquesta recerca corrobora els avantatges cognitius, lingüístics i estratègics dels 
aprenents plurilingües. L’experiència d’aquests alumnes en l’adquisició inicial de 
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dues llengües els aporta com hem dit més amunt una comprensió més profunda 
de l’estructura i funcionament de les llengües, i també de les relacions de semblan-
ça i diferència entre aquestes, i de la possibilitat de transferència de les llengües que 
ja dominen a la llengua que en un determinat moment estan aprenent. A més a 
més, l’experiència en l’aprenentatge de dues llengües els facilita la construcció 
d’estratègies personals d’aprenentatge que aplicaran amb eficàcia a l’aprenentatge 
de la nova o noves llengües.

Rebutja, doncs, la recerca plurilingüe, aquella opinió tan estesa que l’aprenen-
tatge de les llengües s’ha de fer de manera independent, que quan aprenem una 
nova llengua hem de pensar només en aquesta llengua tot evitant que l’altra s’in-
troduïsca en la nostra consciència interferint en el seu aprenentatge. De fet, en 
aquests moments, les veus més autoritzades abonen la idea que la llengua o les 
llengües que ja coneixem constitueixen el banc de dades des del qual elaborem 
les nostres hipòtesis sobre com és i com funciona la nova llengua. I que transferim 
des d’aquestes llengües —especialment des de la que percebem més pròxima des 
del punt de vista lèxic i gramatical— tots els elements que intuïm que funcionen 
de la mateixa manera a la llengua que aprenem. Per això l’alumnat bilingüe, com 
que posseeix un banc de dades més ric —format per dues llengües— i unes estra-
tègies d’aprenentatge elaborades a partir de l’apropiació d’aquestes dues llengües, 
aprén millor una llengua estrangera que l’alumnat monolingüe.

Ha cobrat força, doncs, una concepció global de la competència plurilingüe 
segons la qual les competències comunicatives en les diverses llengües del reperto-
ri personal no estan aïllades les unes de les altres sinó superposades i relacionades 
de maneres diverses. Vol dir això que un alumne o alumna plurilingüe no és la 
suma de dues, tres o quatre de monolingües sinó una entitat única, amb una mul-
ticompetència dinàmica que evoluciona constantment a partir de les experiències 
lingüístiques personals. Aquesta concepció condueix directament als enfocaments 
integrats en la didàctica plurilingüe.

5.3.  Una incorporació estratègica de la llengua estrangera

S’ha dit moltes vegades que els xiquets menuts són millors aprenents de llen-
gua que els més grans i que, per tant, la incorporació de la LE (llengua estrangera) 
en el currículum hauria de fer-se com més prompte millor. Aquesta afirmació, 
però, ha sigut matisada per la recerca més recent. És cert que els xiquets adquirei-
xen una llengua amb eficàcia i sense esforç aparent en entorns naturals, quan te-
nen tot el temps del món per a aprendre-la, tenen una gran quantitat de parlants 
competents amb qui negociar formes i significats, i aprenen llengua mentre fan 
altres coses (jugar, interactuar, etc.) sense una atenció conscient a les formes i els 
significats lingüístics. L’escola, però, té moltes dificultats per a proporcionar un 
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context tan afavoridor de l’aprenentatge lingüístic com aquest si no és en condi-
cions molt especials com ara la immersió lingüística.

Per a una incorporació estratègica de l’anglés, doncs, a partir de les dades de la 
recerca més recent caldrà tenir en compte que:

a) La incorporació primerenca no garanteix per si mateixa uns alts nivells de 
competència. Exigeix, a més a més, una intensitat i continuïtat mínimes perquè 
l’aprenentatge puga acumular-se i ser efectiu. Una hora o una hora i mitja a la 
setmana garanteix pocs resultats més enllà d’un primer contacte, una motivació 
inicial i una sensibilització envers la llengua estrangera. L’ideal és una incorpora-
ció primerenca mitjançant el seu ús vehicular amb una metodologia AICLE (apre-
nentatge integrat de continguts i llengua estrangera) i un temps suficient dins de 
l’horari escolar.

b) Si hi ha una introducció a l’educació infantil de l’ús vehicular de tres llen-
gües —valencià, castellà i llengua estrangera— és millor ajornar la llengua domi-
nant. Les investigacions realitzades en programes de doble immersió conclouen 
que, pel que fa a xiquets i xiquetes de llengua dominant, hi ha riscos d’interferèn-
cia en el desenvolupament de la lectura i escriptura si s’ensenyen tres llengües si-
multàniament i que la presència primerenca de la llengua dominant (el castellà) en 
aquestes circumstàncies no millora la competència que adquiriran els xiquets i les 
xiquetes en aquesta llengua, sinó que entrebancarà l’adquisició de la llengua mino-
ritzada (el valencià) i, possiblement, la de la llengua estrangera.

c) Si s’introdueixen dues llengües estrangeres —l’anglés i una llengua romà-
nica, per exemple el francés—, la diferent distància lingüística de l’anglés i el fran-
cés respecte del valencià i el castellà aconsella que la primera LE siga l’anglés (amb 
un tractament AICLE, semblant a la metodologia d’immersió) i la segona LE, el 
francés, que a causa d’aquesta distància lingüística menor, podrà aprofitar millor 
les transferències des del valencià i el castellà, especialment si s’introdueix en la 
preadolescència. En aquesta edat els alumnes posseeixen un desenvolupament 
cognitiu i un coneixement del funcionament de les llengües més elevat, i poden fer 
servir estratègies lingüístiques adquirides al llarg de la seua experiència d’aprenen-
tatge de tres llengües, de manera que poden adquirir el francés des d’un planteja-
ment més reflexiu que aprofite explícitament aquestes transferències.

Cal preveure, tanmateix, que en un futur ben pròxim, per raons essencialment 
utilitàries, creixerà la demanda d’ensenyament d’altres llengües estrangeres, euro-
pees com ara l’alemany, o bé d’altres, pròpies de països amb economies emergents, 
com ara el xinés. En qualsevol cas, caldrà adequar la metodologia específica a l’edat 
dels alumnes i les alumnes, a la distància lingüística de la nova llengua respecte a 
les que formen el seu repertori, i als objectius que es pretenen.
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5.4.  Un model d’escola inclusiva

Com hem pogut comprovar, una de les característiques que configuren els cen-
tres educatius actuals és la diversitat, diversitat de llengües, de cultures, de possibili-
tats i expectatives, i de necessitats educatives de l’alumnat. Una diversitat que, a hores 
d’ara, ja no pot ser vista pels agents educatius com a problema, sinó com una riquesa 
dels centres i un recurs educatiu fonamental en l’educació plurilingüe i intercultural.

Des del punt de vista de la diversitat lingüística i cultural —i de qualsevol altra 
mena de diversitat—, la missió d’un centre inclusiu no és homogeneïtzar l’alumnat 
envers un suposat estàndard comú de sabers i competències, sinó que tots els 
alumnes i les alumnes arriben al més lluny possible d’acord amb el punt de partida 
i les possibilitats personals. És a dir, que desenvolupen la seua potencialitat màxima 
pel que fa al rendiment lingüístic i acadèmic, i que aconseguisquen la plena integració 
escolar i social, independentment de la seua procedència geogràfica, del nivell socio-
cultural de les famílies, de les competències comunicatives i experiències culturals amb 
què arriben al centre, i de les seues aptituds i estil d’aprenentatge.

Per a aconseguir-ho, no és aquest alumnat divers el que ha d’adaptar-se a l’es-
cola, sinó l’escola la que ha d’adequar-se a les necessitats d’aquest alumnat divers i 
ha de trobar la modalitat d’intervenció educativa i els recursos organitzatius idonis 
per a oferir una educació de qualitat en les nostres aules.

Fonamental en aquest aspecte és l’acollida, educació i integració de l’alumnat 
immigrant, la llengua i cultura dels quals, generalment, no té presència curricular. 
D’entrada, aquest alumnat hauria de ser escolaritzat en valencià, perquè si s’esco-
laritza de primer en castellà tindrà posteriorment poca motivació per a aprendre la 
llengua pròpia del país. El més important, tanmateix, és la integració efectiva en el 
centre i l’establiment de lligams relacionals i afectius amb els companys i compa-
nyes i amb el professorat, perquè és dins el marc d’aquestes relacions afectives on 
l’aprenentatge i ús del valencià tindrà lloc amb tota normalitat.

Ara bé, si aquesta escolarització es realitza amb absència total de referents lin-
güístics i culturals propis de l’alumnat immigrant en el centre d’acollida, es pot 
entrebancar greument la seua integració social i acadèmica. Caldrà, doncs, pel que 
fa a aquests alumnes, partir sempre que siga possible dels seus referents lingüístics 
i culturals propis, intentar fer-los presents en l’activitat escolar, i procurar assu-
mir-los tant com es puga en el desenvolupament del currículum per a tothom.

6.   Organització del sistema educatiu per a l’educació plurilingüe 
i intercultural

En un entorn sociolingüístic com el nostre, amb el valencià com a llengua mi-
noritzada, i a partir del marc teòric que hem descrit, es dedueix que l’única mane-
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ra de proporcionar una competència adequada en aquesta llengua és prioritzar la 
seua introducció en el currículum —preferiblement des de l’educació infantil— i 
usar-la com a llengua d’instrucció preferent en les àrees no lingüístiques. Així ho 
han fet fins ara el PEV i el PIL i ací radica el seu èxit. Tot i així, molts pares i mares, 
o bé per falta d’informació adequada o bé per decisió fonamentada en arguments 
altres que els pròpiament educatius, podrien no sentir-se satisfets amb aquest 
plantejament i demanar per als seus fills un tractament més equilibrat del valencià 
i el castellà, cosa que els permet una interpretació a la baixa de l’ordenament jurí-
dic vigent i uns poders públics poc proclius a la promoció i normalització del va-
lencià.

Aquesta situació determina, a l’hora d’organitzar el sistema educatiu, l’adopció 
d’uns programes plurilingües que haurien de ser la continuació natural dels progra-
mes bilingües que funcionen a hores d’ara. Aquests programes podrien ser, a l’edu-
cació infantil i primària els dos òptims —el Programa Plurilingüe d’Ensenyament 
en Valencià (PPEV) i el Programa Plurilingüe d’Immersió Lingüística (PPIL)— i el 
de mínims —Programa Plurilingüe d’Incorporació Progressiva (PPIP). A l’educa-
ció secundària, un programa òptim —el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en 
Valencià (PPEV) per a alumnat procedent del PPEV, el PPIL i el PPIP de l’educació 
primària— i un de mínims —el Programa Plurilingüe d’Incorporació Progressiva 
(PPIP) per a alumnat procedent del PPIP de l’educació primària. Aquests progra-
mes funcionarien tant en els territoris valencianoparlants com castellanoparlants.

Tots els programes tindrien unes característiques comunes i altres d’específiques 
emmarcades dins l’espai de variació que configuren les premisses següents:

a) El valencià seria introduït en tots els programes des del primer nivell de 
l’educació infantil.

b) El tractament sistemàtic de la lectoescriptura s’introduiria inicialment en 
valencià i posteriorment en castellà en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament 
en Valencià i el Programa Plurilingüe d’Immersió Lingüística. En el Programa Plu-
rilingüe d’Incorporació Progressiva s’introduiria en valencià o bé simultàniament 
en valencià i castellà començant per la llengua habitual de l’alumne.

c) El valencià seria la llengua d’instrucció majoritària en les àrees no lingüísti-
ques en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià i el Programa Pluri-
lingüe d’Immersió Lingüística. En el Programa Plurilingüe d’Incorporació Pro-
gressiva, l’ús vehicular del valencià no aniria mai per davall del 50 % del temps
d’ús vehicular al llarg dels ensenyaments no universitaris qualsevol que fóra el 
temps dedicat a l’ús vehicular de l’anglés o el castellà.

d) En tots els programes, si l’anglés fóra incorporat als tres o quatre anys, ho 
faria com a llengua d’instrucció i disposaria, aproximadament, del 20 % del temps
d’ús vehicular. En aquest cas, la incorporació del castellà s’ajornaria fins a l’acaba-
ment del primer cicle o començament del segon d’educació primària per tal d’evi-

021-111555-SANCHIS, LLORENTE etc.indd   158 16/12/13   08:22



159

tar els riscos d’un ensenyament simultani de tres llengües en el context formal de 
l’aula en una edat tan primerenca.

e) Si en el Programa Plurilingüe d’Incorporació Progressiva no es volguera 
ajornar el castellà i s’incorporara als tres anys, juntament amb el valencià, l’anglés 
s’incorporaria al primer cicle d’educació primària, pel motiu tot just esmentat, i se 
li atorgaria l’augment de temps necessari per a recuperar les hores no impartides a 
l’educació infantil al llarg de l’educació primària.

f ) La segona llengua estrangera, si no és que es presentaren circumstàncies es-
pecialment favorables en els centres que aconsellaren la seua incorporació al tercer 
cicle de l’educació primària, seria introduïda a l’educació secundària obligatòria.

Cal especificar, però, que aquests programes d’educació bilingüe o plurilingüe 
han de ser aplicats tant en centres amb una certa homogeneïtat de l’alumnat —ma-
joritàriament valencianoparlant en el PEV, majoritàriament castellanoparlant en 
el PIL, i castellanoparlant o valencianoparlant en el PIP—, com en centres on co-
mença a ser habitual una combinació indeterminada d’alumnat valencianoparlant 
i castellanoparlant a la qual s’afig la presència, també en quantitats diverses, 
d’alumnat immigrant de diverses procedències. De fet, tots els senyals ens indi-
quen que les escoles del futur seran majoritàriament centres multilingües amb 
combinacions diverses de diferents llengües.

En aquesta situació, l’estructuració del sistema educatiu en programes no ha 
de ser una manera de seleccionar l’alumnat dels centres pel tipus de programa que 
aplica. Més aviat al contrari. Es tracta, en vista de la composició sociolingüística i 
sociocultural de l’alumnat, de prendre les primeres decisions sobre com adequar-
hi la intervenció educativa des de la perspectiva de l’escola inclusiva.

Certament, aquesta diversitat de situacions educatives ens plantejarà molts 
reptes, però és precisament la capacitat d’adaptar-se a aquests contextos múltiples 
i heterogenis l’essència de l’educació plurilingüe. Per a aconseguir-ho, doncs, els 
programes han de posseir una gran flexibilitat organitzativa i necessiten articular-
se a dos nivells: l’un, el constituït per les especificacions bàsiques inicials del pro-
grama, de les quals tot just acabem de parlar; l’altre, el Projecte Lingüístic, consti-
tuït pel Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular de les Llengües i el Pla de Normalització 
del Valencià.

7.  El projecte d’educació plurilingüe i intercultural en el centre

Cada vegada més es fa evident que és el centre la clau de volta de l’èxit de qual-
sevol programa educatiu, i especialment d’un projecte d’educació plurilingüe i 
pluricultural. Pel que fa al centre, és important considerar tres aspectes: la concre-
ció del disseny del projecte plurilingüe mitjançant el Projecte Lingüístic, l’organit-
zació del centre i la previsió dels recursos necessaris.
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7.1.  El Projecte Lingüístic de Centre

Com acabem de veure, una bona part del disseny del projecte plurilingüe del 
centre recauria en el Projecte Lingüístic, format pel Pla d’Ensenyament i Ús Vehi-
cular de les Llengües i el Pla de Normalització del Valencià, que adeqüen aquest 
projecte a les necessitats de l’alumnat, a les exigències i possibilitats del context 
social i a les expectatives de les famílies. A partir, doncs, d’aquest context, l’equip 
de professores i professors hi concretaria els objectius del projecte, debatria i con-
sensuaria l’organització, els mitjans i els recursos per a aconseguir-los, i establiria 
les mesures d’avaluació pertinents.

Concretament, en el Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular de les Llengües s’espe-
cificaria:

a) La gestió de la diversitat de les llengües.
b) La gestió de la diversitat de l’alumnat.
c) El tractament didàctic de l’ensenyament i ús vehicular de les llengües.
d) El suport escolar i extraescolar a l’ensenyament i ús vehicular de les llengües.
e) La participació de la comunitat educativa en l’elaboració, aplicació i revisió 

del projecte.
I en el Pla de Normalització del Valencià es concretarien les actuacions en els 

diferents espais: espai de comunicació institucional, espai de comunicació social, es-
pai d’interacció a l’aula i espai personal.

Tant el Pla d’Ensenyament i Ús Vehicular com el Pla de Normalització no 
haurien de ser uns mers documents administratius, sinó uns plans que concretari-
en els acords de les professores i professors sobre les intencions i guiarien l’actua-
ció. Alhora, aquest projecte lingüístic, pel fet de ser elaborat a partir dels principis 
més consolidats i les experiències més contrastades de l’educació plurilingüe, afa-
voriria el desenvolupament professional del professorat i facilitaria la seua forma-
ció continuada en el centre.

És a partir de les decisions preses en aquest Projecte Lingüístic que caldria ela-
borar el Projecte Curricular.

7.2.  L’organització del centre

L’educació plurilingüe no és una innovació que puga ser aplicada individual-
ment per un o més professores o professors. Exigeix un plantejament global orga-
nitzatiu, metodològic i avaluador que implica tots els cicles i etapes, i la totalitat 
del professorat del centre. Aquest plantejament global és el que permet: a) una 
coordinació vertical que establisca una continuïtat de continguts i metodologies al 
llarg dels cicles i les etapes impartits per professores i professors diversos; b) una 
coordinació horitzontal que harmonitze l’ensenyament i ús vehicular de les llen-
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gües impartides simultàniament als mateixos alumnes per professores i professors 
diversos, i c) una organització flexible de l’alumnat que trenque la unitat indissolu-
ble classe-docent i que permeta afrontar el tractament de la diversitat des de pers-
pectives noves.

No seran possibles, però, aquesta coordinació i organització flexibles si cada 
professora o professor no es planteja la seua actuació com una tasca que va més 
enllà del seu treball puntual a classe i que s’integra amb les actuacions dels profes-
sors anteriors i posteriors, i les dels professors que actuen al mateix temps sobre els 
mateixos alumnes. Haurà d’assumir, doncs, una responsabilitat compartida amb 
la resta de l’equip de professores i professors pel que fa a la consecució dels objec-
tius tant lingüístics com disciplinaris. Haurà de treballar juntament amb la resta 
mitjançant allò que anomenaríem ensenyament en equip.

7.3.  La previsió de recursos

És cert que l’equip de professores i professors té una responsabilitat extraordi-
nària, eriçada de dificultats, pel que fa a l’aplicació d’un projecte plurilingüe en un 
centre. Per això advertim que no es pot pretendre que el professorat inicie la im-
plantació d’un projecte d’educació plurilingüe sense el suport i els recursos neces-
saris per a planificar-lo i aplicar-lo.

Concretament, un centre que vulga aplicar un programa d’educació plurilin-
güe amb garanties d’èxit ha de disposar dels recursos necessaris: a) professorat 
competent en les llengües que imparteix; b) materials curriculars elaborats des de la 
perspectiva de l’educació plurilingüe; c) recursos humans i materials suplementaris, 
d’acord amb les necessitats de l’alumnat del centre (immigrants, alumnat amb ne-
cessitats educatives especials...) i el tipus del programa que aplica (immersió...), i, 
sobretot, d) una direcció i equip directiu amb capacitat per a liderar el projecte.

Tampoc podem esperar que siga solament el professorat qui busque respostes 
a totes les incògnites o que trobe la solució a tots els problemes que es presenten 
durant l’aplicació d’un programa sense cap ajuda ni suport. La implantació d’un 
programa d’educació plurilingüe no és un punt de partida sinó el punt d’arribada 
d’un procés llarg i costós, que exigeix del professorat un esforç extraordinari. Un 
projecte d’educació plurilingüe en un centre és un procés d’incorporació gradual 
de les innovacions assumibles, de reestructuració de la pròpia pràctica, de reflexió 
i canvi de les concepcions individuals i col·lectives sobre l’ensenyament i aprenen-
tatge, etc. I en aquest procés el professorat té dret a exigir tota l’ajuda externa que 
necessite. Concretament: a) assessorament extern durant la planificació i aplicació 
del projecte; b) formació, especialment en el centre, per a resoldre el dia a dia de 
l’aplicació del projecte plurilingüe, i c) participació i suport de les famílies i la co-
munitat educativa.
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8.  L’aplicació del projecte plurilingüe i intercultural a l’aula

Un sistema educatiu com el nostre, amb quatre llengües en el currículum, 
hauria d’aplicar un tractament didàctic —especialment en l’ensenyament de les 
llengües— moltíssim més complex i innovador que el que utilitzen els llibres de 
text que fan servir a hores d’ara les nostres escoles. Per tres motius: a) els xiquets i 
les xiquetes han d’aprendre una llengua més que en altres sistemes educatius, cosa 
que representa, per descomptat, un enriquiment comunicatiu, cognitiu i cultural; 
però exigeix també mètodes eficaços que tinguen en compte que en aprendre una 
llengua s’aprenen diverses competències que van més enllà de la pròpia llengua i 
que estan disponibles per a l’apropiació d’una segona o d’una tercera llengua; b) 
les llengües del currículum poden ser moltes, i poden ser impartides per professo-
res i professors diferents, però la ment dels xiquets i les xiquetes és única, i les 
competències comunicatives en les diverses llengües del seu repertori, com hem 
dit més amunt, no estan aïllades les unes de les altres sinó superposades i relacio-
nades de maneres diverses i evolucionen interactuant simultàniament, i c) els con-
tinguts propis de les àrees no lingüístiques i el llenguatge amb què són apresos no 
constitueixen elements independents sinó les cares oposades d’una mateixa mo-
neda, ja que no hi ha continguts independents de la construcció que en fan els 
aprenents, i els aprenents els elaboren mitjançant la llengua d’instrucció, en el 
nostre cas les diverses llengües vehiculars del currículum.

L’educació plurilingüe, doncs, no pot construir la competència plurilingüe 
dels alumnes i les alumnes a partir de l’ensenyament independent de les llengües 
curriculars ni esperar que els aprenents establisquen interrelacions entre aquestes 
per ells mateixos. Tampoc hauria d’establir una separació antinatural entre els 
continguts de les disciplines acadèmiques i les llengües del currículum. Hauria 
d’utilitzar, per contra, el que anomenem enfocaments didàctics plurilingües, que 
permeten l’apropiació de les llengües aprofitant, precisament, la interrelació entre 
els diversos codis lingüístics, l’aprenentatge conjunt dels continguts de les discipli-
nes acadèmiques i dels recursos lingüístics per a construir-los, i la identificació de 
competències comunes a les llengües, que cal tractar globalment sense haver-les 
de repetir de bell nou en cada llengua.

Per concretar, cal assumir una perspectiva plurilingüe sobre la competència, 
sobre els aprenents i sobre l’ensenyament-aprenentatge.

8.1.  Una concepció plurilingüe de la competència

Tal com hem anat argumentant, la recerca actual sobre plurilingüisme i edu-
cació plurilingüe no dóna suport a la concepció fraccionària, que considera la per-
sona bilingüe o plurilingüe com la suma de dues o tres de monolingües en la ment 
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de les quals les llengües es troben separades i funcionen de manera independent. 
De fet, és difícil mantenir aquesta concepció fins i tot amb la simple observació de 
les capacitats i possibilitats d’actuar de la persona bilingüe i plurilingüe:

a) Posseeix un repertori verbal constituït per diferents varietats (dialectes, re-
gistres i estils) de tres o més llengües, sobre les quals té una competència diversa, 
depenent de les experiències d’aprenentatge que hi haja tingut i de les funcions per 
a les quals les haja fetes servir.

b) És capaç d’utilitzar les varietats del seu repertori de manera funcional, sepa-
radament o simultàniament, en les seues activitats comunicatives segons la situa-
ció, l’interlocutor i el tema de la interacció.

c) És capaç d’utilitzar habilitats interlingüístiques o de mediació (interpretar i 
traduir) a més de les intralingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure).

d) Posseeix habilitats polilingüístiques, que li permeten adquirir i integrar sabers 
procedents de diferents disciplines acadèmiques mitjançant qualsevol de les llen-
gües que coneix, i d’expressar-los i utilitzar-los en qualsevol d’aquestes llengües.

e) És capaç d’utilitzar estratègies comunicatives específicament bilingües com 
ara la tria intencional d’una de les llengües en una determinada situació de comuni-
cació —seguint o no les normes d’ús habitual—, el canvi i alternança de codis, i la 
comunicació exolingüe.

f ) Posseeix estratègies avançades d’aprenentatge lingüístic, adquirides en les 
seues experiències d’aprenentatge en més d’una llengua.

g) Etc.
Com podem observar, doncs, la competència plurilingüe no és la suma de com-

petències separades i independents; ja que, si fóra així, no podria desplegar una activi-
tat tan flexible i sofisticada. La competència plurilingüe, com hem dit ja, és una multi-
competència dinàmica —en què les llengües se superposen i s’influeixen mútuament—, 
que es reestructura i s’enriqueix a partir de l’ús i l’aprenentatge lingüístic. Aquesta 
multicompetència, un capital lingüístic valuós en el veïnatge universal en què ens 
trobem immergits, ha de figurar en els objectius, en la metodologia i en l’avaluació.

8.2.  Una concepció plurilingüe de l’aprenent

D’aquesta concepció fraccionària del plurilingüisme que tot just hem esmen-
tat, segons la qual les llengües, en la ment de l’usuari, es troben separades i funcio-
nen de manera independent, es pot deduir que cada llengua s’adquireix o s’aprén, 
també, de manera separada i independent sense que hi haja cap influència recípro-
ca entre les unes i les altres.

Tampoc en aquest aspecte, però, la recerca en segones i terceres llengües ator-
ga gaire credibilitat a aquesta concepció. Per contra, un plantejament global, el 
més estés, ens diu que l’aprenent/a:
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a) Adquireix i/o aprén cada llengua a partir de les habilitats i els coneixements 
lingüístics que posseeix (de la llengua o llengües que coneix).

b) Consolida i referma la seua competència plurilingüe mitjançant una refle-
xió global sobre què són, com estan articulades i com funcionen les llengües, que li 
permet comparar-les, detectar semblances i diferències entre aquestes, i controlar 
conscientment transferències i interferències.

c) Desenvolupa les seues pròpies normes personals d’ús pel que fa a quina llen-
gua utilitzar en quin lloc, per a parlar a qui o per a parlar de què.

d) Construeix i reconstrueix constantment la seua identitat lingüística i cultu-
ral a partir del paisatge lingüístic que l’envolta, dels discursos en què pren part i de 
les experiències culturals en què participa.

e) Etc.
Els aprenents, doncs, no s’apropien de cada llengua de manera aïllada per tal 

d’adquirir competències separades, sinó que utilitzen les llengües que coneixen 
com a base de dades per a l’aprenentatge d’una nova llengua i, alhora, aquest apre-
nentatge en una nova llengua reestructura i enriqueix la seua competència en les 
llengües anteriors.

Naturalment parlem d’uns aprenents estratègics, amb una elevada consciència 
metalingüística, capaços de fer un ús independent o combinat de les llengües del 
seu repertori, i de controlar les transferències i les interferències.

8.3.  Una concepció plurilingüe de l’ensenyament-aprenentatge

Podem assumir, doncs, a partir del que tot just acabem de dir, que en l’educa-
ció plurilingüe haurien de ser abandonats els enfocaments didàctics independents, 
amb els quals l’aprenent ha de construir la seua competència plurilingüe a partir 
d’un ensenyament unilingüe en cada llengua, en favor dels enfocaments integrats, 
amb els quals l’aprenent construeix la seua competència plurilingüe a partir d’un 
ensenyament plurilingüe. Aquest nou plantejament global i conjunt de l’ensenya-
ment i ús vehicular de totes les llengües ha d’incorporar, entre altres:

1. El tractament integrat de les llengües (TIL), que incorpora enfocaments 
nous, proposats i experimentats en el marc del Consell d’Europa, com ara el por-
tafolis de llengües, l’obertura a les llengües i la intercomprensió.

2. El tractament integrat de les llengües i els continguts de les àrees no lingüísti-
ques (TILC), amb diferents modalitats: a) per a les llengües estrangeres: TILC en 
llengua estrangera, que sol anomenar-se content and language integrated learning 
(CLIL) o bé, en la nostra llengua, aprenentatge integrat de continguts i llengua es-
trangera (AICLE); b) per a les llengües principals d’escolarització, valencià i caste-
llà, tres modalitats d’acord amb el context: TILC en immersió, TILC per a alumnat 
immigrant i TILC en la L1. Tots tres plantejaments constitueixen el que el Consell 
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d’Europa anomena languages across the curriculum —‘llengües a través del currícu-
lum’— (LAC), i convergeixen en un plantejament comú en aules multilingües on 
la diversitat dificulta un plantejament específic per a cada tipus d’alumnat.

Aquesta didàctica plurilingüe està encara a les beceroles, però tots els sistemes 
educatius d’Europa ja s’han posat en marxa i han començat a experimentar noves 
propostes i enfocaments en línia amb el que tot just acabem de dir.

9.  L’avaluació

Si partim d’una concepció plurilingüe de la competència, de l’aprenent i de 
l’ensenyament-aprenentatge, arribarem a una concepció plurilingüe de l’avalua-
ció. L’avaluació, però, a diversos nivells.

Pel que fa als aprenents, una concepció plurilingüe de l’avaluació ha de tenir en 
compte que allò que els distingeix no és el que saben fer en cada una de les llengües 
per separat, sinó el que saben fer en totes les llengües del seu repertori alhora. És 
injust avaluar simplement la seua competència en cada una de les llengües per se-
parat amb estàndards monolingües quan les seues competències més valuoses són 
les competències interlingüístiques, les competències polilingüístiques i les com-
petències interculturals.

Quant als centres, cal dir que un projecte d’educació plurilingüe no és un pro-
cés que puga avançar de manera segura sense el seguiment i control adequats. Amb 
la periodicitat necessària, caldria realitzar-hi una avaluació que en mesurara els 
resultats (rendiment plurilingüe, acadèmic i intercultural dels alumnes i les alum-
nes; desenvolupament professional del professorat i grau de satisfacció de les famí-
lies) i que, a partir d’una anàlisi d’aquests resultats com a producte de la qualitat de 
la planificació i aplicació del projecte plurilingüe en el context del centre, descobri-
ra la influència (positiva o negativa) que cada un d’aquests elements han tingut en 
l’obtenció d’aquests resultats. Això permetria valorar el nivell dels resultats del cen-
tre, establir plans de millora pel que fa al disseny i aplicació del projecte a partir de 
la constatació dels elements que no han funcionat com s’esperava i dotar-lo de re-
cursos suplementaris d’acord amb les circumstàncies i les dificultats del centre.

Finalment, caldria comparar el nivell d’èxit de diferents projectes lingüístics de 
centres distints en contextos semblants per tal de descobrir els factors que influei-
xen en aquest èxit, i avaluar de manera continuada els tres programes oficials en 
l’àmbit del sistema educatiu per tal de comprovar-ne l’eficàcia i el rendiment.

10.  La formació del professorat

S’ha debatut molt quin ha de ser el perfil del professorat de llengües, i també el 
del professorat que imparteix l’educació plurilingüe. El problema radica en el fet 
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que aquest model educatiu exigeix al professorat competències que no els ha pro-
porcionat la formació inicial a la universitat, ni els les proporciona encara, malgrat 
la recent reforma universitària dels graus d’educació infantil i d’educació primària, 
i del màster de professorat d’ensenyament secundari. Són competències tant co-
municatives com didàctiques. Cal consegüentment un nou paradigma en la forma-
ció inicial i contínua del professorat per tal d’aconseguir aquest nou perfil. Un per-
fil que hauria d’incloure: a) una competència elevada en la llengua o les llengües que 
ensenya, encara que no necessita ser un professor nadiu; b) una progressiva compe-
tència plurilingüe, com a element necessari per a col·laborar en la construcció d’una 
competència plurilingüe per part dels alumnes i les alumnes; c) el coneixement i la 
pràctica en enfocaments didàctics plurilingües; d) la capacitat per a col·laborar en 
la planificació, aplicació i avaluació d’un programa plurilingüe en el centre, i, molt 
especialment, e) una actitud positiva i militant envers l’ensenyament i ús vehicular 
del valencià, i envers la transmissió de les referències culturals valencianes.

El perfeccionament, ampliació i adequació al lloc de treball d’aquestes compe-
tències podrà tenir lloc mitjançant una formació externa (assistència a cursos, 
conferències, tallers, etc.), però cal insistir que la planificació i aplicació d’un pro-
grama plurilingüe exigirà, a més, una preparació universitària integral prèvia, i una 
formació en el centre global, continuada i a la mesura de cada equip pedagògic.

11.  Les mares i els pares

El coneixement profund i l’assumpció per part dels pares i les mares del dis-
seny del projecte d’educació plurilingüe, i la participació en la seua aplicació i ava-
luació, hauria de ser un dels requisits bàsics per a la seua implantació en un centre. 
Inscriure els fills i les filles en un model d’aquestes característiques no és participar 
en una experiència curta sense conseqüències rellevants sinó prendre decisions 
irrevocables sobre la millor educació per a ells. Els pares i les mares haurien de te-
nir sempre la informació necessària per a no enviar els fills a programes dissenyats 
precipitadament, poc fonamentats, amb recursos insuficients o sense garanties de 
continuïtat.

Tant el centre com l’Administració, per tant, haurien d’estar en disposició de 
contestar les preguntes següents —que reflecteixen preocupacions bàsiques dels 
pares i les mares— i establir els moments adequats per a fer-ho:

a) Quins són els objectius del projecte d’educació plurilingüe del centre i 
quins resultats esperen obtenir-ne?

b) Garanteix el projecte que els xiquets i les xiquetes aprenguen bé les tres/
quatre llengües del currículum?

c) Quina n’és la fonamentació tècnica i quines experiències avalen un projec-
te com aquest d’educació plurilingüe?

021-111555-SANCHIS, LLORENTE etc.indd   166 16/12/13   08:22



167

d) Una vegada elaborat, qui el revisa i l’aprova?
e) De quins recursos disposarà el centre per a la seua aplicació (professorat 

qualificat, materials de qualitat, formació, subvencions, suport d’experts...)?
f ) Quin és l’itinerari previst en el desenvolupament del projecte, quins pro-

blemes poden sorgir i com es té previst resoldre’ls?
g) Com continuarà el projecte d’educació plurilingüe en l’educació secundà-

ria i més enllà?
h) Què passarà amb els xiquets i les xiquetes que tenen dificultats d’apre-

nentat ge?
i) Com podran participar els pares i les mares en l’aplicació del programa?
j) Quins compromisos adquireix l’equip de professores i professors respecte 

al projecte (continuïtat, formació, coordinació, comunicació amb les famílies...)?
k) Quins compromisos adquireix l’Administració (currículum plurilingüe, 

adjudicació de professorat competent, disponibilitat de materials curriculars adi-
ents, formació individual i de centre, assessorament durant l’aplicació, seguiment 
i avaluació...)?

Com contestar aquestes preguntes podria ser un bon punt de partida per a 
l’elaboració per part de l’equip de professores i professors del Projecte Lingüístic 
de Centre.

12.  Conclusió: una política lingüística educativa necessària

De la mateixa manera que no es pot aplicar l’educació plurilingüe en una clas-
se desconnectada de la resta del centre, no arribaríem gaire lluny amb experiències 
en centres aïllats sense un projecte global per a tot el país promogut i liderat per 
l’Administració.

Una política lingüística i educativa necessària per a portar avant aquest projec-
te d’educació plurilingüe: a) ha d’assegurar-se que el projecte va adreçat a tots els 
alumnes i les alumnes i no solament a un sector de l’alumnat; b) ha d’establir la 
gradualitat en l’aplicació, necessària per a l’experimentació de propostes, la forma-
ció del professorat, l’elaboració de materials curriculars, l’intercanvi d’experiènci-
es dins i fora del nostre sistema educatiu, etc.; c) ha de proporcionar els recursos 
necessaris (humans, materials i organitzatius) per tal que l’aplicació es faça en 
condicions òptimes; d) ha de fer un seguiment i una avaluació continuada de 
l’aplicació del projecte per tal que s’aconseguisquen, realment, els objectius prete-
sos, especialment els que fan referència al valencià.

Però també cal dir que l’aplicació d’un projecte plurilingüe d’aquesta enverga-
dura en cada centre exigirà la participació sense reserves del professorat i les famí-
lies. Al capdavall, és als centres i a les aules on es decideix l’èxit o el fracàs de qual-
sevol proposta educativa. I el professorat haurà d’assumir les noves competències, 
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les innovacions indefugibles i el necessari ensenyament en equip que li demana
l’educació plurilingüe i intercultural.

I tenint en compte experiències anteriors, cal que assumim que en un projecte
d’educació plurilingüe com aquest és més important encara l’aplicació que la pla-
nificació. De vegades es creu que una vegada elaborat un projecte, un currículum
o qualsevol altra proposta innovadora, la seua aplicació en els centres i en les aules
es farà de manera automàtica. Repetirem una vegada més que l’aplicació d’un pro-
jecte d’aquesta envergadura és un procés molt exigent per al professorat, de llarga
durada i que exigirà, fins al final, voluntat, capacitat i autonomia real per a desen-
volupar els seus projectes per part dels centres, la implicació absoluta de l’Admi-
nistració, la participació i el suport de les famílies, i la col·laboració entusiasta de
tota la comunitat educativa.

Vicent Pascual
Pedagog
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