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Perfil del mestre plurilingüe



Tasca individual 1: conceptes i repertori

1.1 Us considereu bilingüe? Plurilingüe? 

Per què?

1.2 Com definiríeu la persona bilingüe? 
Plurilingüe?
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Del bilingüisme al… plurilingüisme
El bilingüisme, és la possessió d'una competència de locutor nadiu

en dues llengües («the native-like control of two languages»: 

Bloomfield, 1935) 

El bilingüe és la persona que posseeix una competència minimal 

en una de les quatre habilitats lingüístiques –comprendre, parlar, 

llegir i escriure– en una llengua altra que la seva llengua materna 

(Macnamara, 1967) 

El bilingüisme és la utilització de manera regular de dues (o

de vàries) llengües. El bilingüe és la persona que se

serveix de dues llengües en la vida diària (Grosjean, 1982)

Apprenant = bilingue en devenir (Py, 1997)  



Plurilingüisme com a competència

[…] capacitat intrínseca de tot locutor a utilitzar i a
aprendre, sol o mitjançant un ensenyament, més
d’una llengua. Aquesta competència a utilitzar vàries
llengües, a diferents graus de competència i amb
objectius distints és definida pel Marc europeu comú
de referència per a les llengües (p. 129), com la
competència per a comunicar lingüísticament i
interactuar culturalment d'un actor social que
posseeix, en graus diversos, el domini de diferents
llengües i l'experiència de diferents cultures". No es
tracta d’una juxtaposició de competències distintes
sinó d’una competència única, tot i que és complexa.

(Conseil de l’Europe, 2007: 10)
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Plurilingüisme com a valor
El desenvolupament del plurilingüisme no és només

una necessitat funcional: també és un component
essencial dels comportaments democràtics. El
reconeixement de la diversitat des repertoris
plurilingües dels parlants hauria de conduir a
l’acceptació de les diferències lingüístiques: respecte
envers els drets lingüístics de les persones i dels grups
en llurs relacions amb l’Estat i amb les majories
lingüístiques, respecte per la llibertat d'expressió,
respecte per les minories lingüístiques, respecte per
les llengües nacionals menys parlades i menys
ensenyades, respecte per la diversitat en la
comunicació interregional i internacional.

(Conseil de l’Europe, 2007: 38) 6



EDUCACIÓ 

PLURILINGÜE

EDUCACIÓ 

PLURICULTURAL

ENSENYAMENT(S) 

PLURILINGÜE(S)

Valoració i 
desenvolupament de la 

competència lingüística i 
del repertori de llengües
individual dels locutors

Presa de consciència i 
acceptació positiva de les 

diferències culturals,
religioses i lingüístiques
així com la capacitat a 

interactuar i a crear 
relacions amb els altres

Una de les finalitats és el 
desenvolupament de la 
competència plurilingüe

Activitats destinades a 
sensibilitzar a la diversitat
de les llengües però sense

visar la seva adquisició

Activitats realitzades o no 
sota la forma d’un

ensenyament

Formes concretes de 
l’educació plurilingüe

(per ex. Ensenyaments de 
llengües “nacionals”, 

“estrangeres”, 
“regionals”…)

Plurilingüisme com a 
valor

Lligada a l’educació
plurilingüe

Plurilingüisme com a 
competència

(Conseil d’Europe, 2007)7



Tasca 2: el perfil del mestre plurilingüe

• Quin hauria de ser el perfil de l’ensenyant
plurilingüe? Quines són les competències de 
l’ensenyant plurilingüe que considereu més
rellevants?

Per grups, realitzeu un mapa conceptual sobre                     
les competències de l’ensenyant plurilingüe



Per memòria:

“Allò que necessita qualsevol persona per donar
resposta als problemes a què s’enfrontarà al llarg
de la seva vida. La competència consistirà en la
intervenció eficaç en els diferents àmbits de la
vida mitjançant accions en les qual es mobilitzen,
al mateix temps i de manera interrelacionada,
components actitudinals, procedimentals i
conceptuals. Així doncs, qualsevol competència
implica la mobilització de coneixements,
habilitats i actituds”

Dins Innovar al centre. Eines per al canvi metodògic en el treball per competències.



Competències
de l’ensenyant plurilingüe

• Competències bàsiques

• Competències específiques



Competències (més) específiques
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CONEIXEMENTS CAPACITATS/HABILITATS APTITUDS

• coneixement de la didàctica
o les didàctiques del
plurilingüisme

- fases de l’aprenentatge L2 
-alternança còdica (Duverger)
- didàctica integrada: TILC i TIL
- gestos professionals: 
pilotage, teixidura, bastida, 
atmosfera (Bucheton)

• capacitat a valorar la llengua
meta i la diversitat lingüística
• capacitat de planificació de 
les llengües vehiculars
• capacitat a integrar objectius
de comunicació llenguatgística
a les disciplines altres: 
bifocalització
• capacitat a anticipar els 
menesters i dificultats de 
recepció durant el pilotatge de 
les sessions i a construir
ajudes metodològiques
• capacitat a usar de les 
estratègies d’intervenció
lingüística al servei de la CO i 
l’EO
• capacitat a integrar i valorar
les reflexions
interlingüístiques
• capacitat a autoavaluar-se
• capacitat a actualitzar els 
coneixements i transferir-los a 
la pràctica

• competències afectives i 
relacionals
• aptitud a crear un atmosfera
favorable als aprenentatges
• aptitud a instaurar un diàleg
interactiu
• aptitud a valorar els 
repertoris lingüístics dels
alumnes
• aptitud pel treball en equip
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