
 
 

 

Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
 
 
 

 

Nom de la convocatòria  

ARAFI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 

 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa no universitària 
FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 
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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El nostre objectiu principal ha estat estudiar el desenvolupament de competències discursives de l’alumnat (d’origen) 
estranger que contribueixin a entendre i atendre les seves necessitats socials i educatives a l’aula (de matemàtiques) 
multilingüe. Amb aquesta intenció, hem dut a terme accions científiques a dos nivells: amb professorat i amb estudiants.
 
Quant a la caracterització de la complexitat normativa de l’aula de matemàtiques multilingüe, tal com estava previst: 1) 
hem exemplificat diverses normes socials i lingüístiques existents en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques 
a l’aula; i 2) hem particularitzat el fenomen de la diversitat de normes socials i lingüístiques en casos de sessions de 
classe de secundària.  
 
Quant a la documentació d'indicadors de progrés en la comprensió de normes socials i lingüístiques de l’aula, i en el 
desenvolupament de competències discursives d’adequació a aquestes normes, tal com estava previst: 1) hem 
caracteritzat estratègies d’ensenyament i aprenentatge de normes socials i lingüístiques en situacions d’interacció 
social en petit i gran grup; i 2) hem construït criteris de seguiment del grau de desenvolupament de competències 
discursives d’adequació a les normes, tant pel que a professorat com alumnat. 
 
Finalment, quant a l'anàlisi de la contribució de les competències discursives a la construcció d’identitats socials, 
lingüístiques i matemàtiques compartides: 1) hem estudiat els usos que l’estudiant (d’origen) estranger fa de normes 
escolars vinculades a pràctiques socials, lingüístiques i matemàtiques; i 2) hem examinat la construcció de significats 
socials, lingüístics i matemàtics compartits en un ampli ventall de processos d’adequació a normes de l’aula 
orquestrades pel professorat de la nostra mostra.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Our main goal has been to explore how immigrant students or children of immigrant families develop discursive 
competences to understand and give support to their social and educational needs in the multilingual (mathematics) 
classroom. Taking into account this goal, we have accomplished several actions with both groups of teachers 
and groups of students. 
 
Concerning the characterization of the normative complexity in the multilingual mathematics classroom, and 
following our initial planning: 1) we have illustrated a diversity of social and language norms across school 
mathematical practices; and 2) have considered particularities of such phenomenon of diversity for the case of 
lessons in secondary schools.  
 
Concerning the search for indicators of progress in the comprehension of social and language norms in the 
classroom, and in the development of discursive competences to adjust norms: 1) we have found effective 
teaching and learning strategies in situations of pair and group work; and 2) have elaborated on criteria to 
assess students and teachers' interpretations of certain norms. 
 
Finally, concerning the analysis of connections between discursive competences and shared social, language, and mathematical 
identities: 1) we have examined some of the students' uses of norms regulating social, language and mathematical practices; and 2) 
have explored the construction of social, language and mathematical meanings in the teachers' orchestration of classroom norms.  

 



 
 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
 



1. Introducció 
 
Al llarg del Projecte “Diagnosi de necessitats socials i educatives de l’aula multilingüe: 
Aproximació des del cas de matemàtiques” s’han estudiat aspectes que intervenen en la 
configuració de la trajectòria escolar dels grups d’estudiants nouvinguts o de famílies 
immigrades, en aules catalanes multilingües. En particular, s’han explorat factors comunicatius 
d’influència que acaben facilitant o dificultant la participació d’aquests grups en el discurs social 
i educatiu de l’aula. Atès que és convenient delimitar els tipus de continguts  didàctics per 
conèixer les condicions de l’ensenyament i l’aprenentatge,aquesta primera fase s’ha centrat en 
el cas de l’aula de matemàtiques en tant que cas paradigmàtic per la tradicional concentració 
d’historials de baix rendiment i fracàs.  
 
El tema de recerca és de gran rellevància a nivell internacional, tal com ho mostra 
l’organització del 21è Estudi ICMI ‘Educació Matemàtica i Diversitat Lingüística’, organitzat per 
la International Commission on Mathematics Instruction –ICMI, del qual formem part. A pesar 
de l’impuls que des de fa temps tenen les recerques sobre multilingüisme a les aules de 
matemàtiques del Regne Unit, dels Estats Units, de la República de Sud-àfrica..., el nostre 
Projecte assumeix la responsabilitat de ser la primera recerca en l’àmbit català amb aquesta 
orientació que ha estat finançada en una convocatòria de l’AGAUR. 
 
El nostre objectiu principal ha estat estudiar el desenvolupament de competències discursives 
de l’alumnat (d’origen) estranger que contribueixin a entendre i atendre les seves necessitats 
socials i educatives a l’aula (de matemàtiques) multilingüe. Amb aquesta intenció, hem articulat 
i dut a terme tres objectius concrets, el primer pensat per a ser aplicat a casos d’aula i 
professorat i els dos darrers per a ser aplicats a casos d’estudiants. Hem desglossat els 
objectius i les hipòtesis obertes en què aquests es fonamenten de la següent manera:   
  

O1. (Ensenyament i Normes) Caracteritzar la complexitat normativa de l’aula de 
matemàtiques multilingüe.  
 

O1.1. Fonamentar la diversitat de normes socials i lingüístiques coexistents en el 
desenvolupament de pràctiques matemàtiques a l’aula.   
 

O1.2. Particularitzar el fenomen de la diversitat de normes socials i lingüístiques en entorns 
d’aules de primària i secundària multilingües.  
 

H1.1. Existeixen obstacles en l’aprenentatge relacionats amb el domini del discurs 
acadèmic escolar en un sentit ampli de caràcter comú a les diferents disciplines i d’altres 
propis de cada matèria que requereixen una atenció diferènciada.  
 

H1.2. Dins del grup d’obstacles en l’aprenentatge vinculats a la complexitat de les normes 
de l’aula, hi ha obstacles específics quant a la comprensió de les normes en situacions 
multilingües, que condicionen les formes de participació i de generació de coneixement.  

 

O2. (Aprenentatge i Progrés) Documentar indicadors de progrés en la comprensió de normes 
socials i lingüístiques de l’aula, i en el desenvolupament de competències discursives 
d’adequació a aquestes normes. 
   

O2.1. Caracteritzar estratègies d’aprenentatge de normes socials i lingüístiques de l’aula 
en situacions d’interacció social.   
 

O2.2. Construir criteris de seguiment del grau de desenvolupament de competències 
discursives d’adequació a les normes per part d’alumnat (d’origen) estranger. 
 

H2.1. És raonable pensar que els avenços en la comprensió de la complexitat normativa 
de l’aula estan relacionats amb el grau d’elaboració dels aprenentatges i amb el 
desenvolupament de competències discursives de reconeixement, domini i ús del discurs 
escolar.   
 

H2.2. És possible construir criteris sobre el grau de desenvolupament de competències 
discursives dels estudiants i usar-los per a la identificació de progressos en els 
aprenentatges. 

 

O3. (Orquestració i Identitats) Examinar la contribució de les competències discursives a la 
construcció d’identitats socials, lingüístiques i matemàtiques compartides. 
    



O3.1. Estudiar els usos que l’estudiant (d’origen) estranger fa de normes vinculades a 
pràctiques socials, lingüístiques i matemàtiques. 
 

O3.2. Analitzar la construcció de significats socials, lingüístics i matemàtics compartits en 
el procés d’adequació a normes de l’aula.       
 

H3.1. La capacitat de l’estudiant de construir coneixement escolar augmenta quan millora 
la percepció que té de les seves oportunitats en tant que aprenent i participant a l’aula.    
 

H3.2. Aquesta capacitat també augmenta quan l’estudiant ha desenvolupat competències 
discursives suficients que li permeten valorar la importància d’accedir a significats socials, 
lingüístics i matemàtics emergents del discurs d’aula validat.    

 
2. Metodologia 
 
La nostra aproximació metodològica ha estat l’estudi de casos. Els casos s’han plantejat a 
dos nivells. Quant a la consecució de l’Objectiu 1 (Ensenyament i Normes), els casos s’han 
correspost amb situacions reals d’aules multilingües en classes de secundària. Aquí, s’ha 
parat atenció a aspectes de la participació i la interacció que informen sobre la cultura 
normativa de l’aula tal com és orquestrada pel professorat. Quant a la consecució dels 
Objectius 2 (Aprenentatge i Progrés) i 3 (Orquestració i Identitats), els casos s’han 
correspost amb alumnes seleccionats en quatre de les aules anteriors. Aquí, primer s’ha fet 
una mirada estàtica als coneixements dels estudiants nouvinguts o de família immigrada 
sobre continguts normatius a través de l’anàlisi de les seves intervencions durant una sessió 
de classe i, després, s’ha parat atenció als continguts normatius que estaven aprenent a 
través de l’anàlisi de les seves intervencions durant tres sessions de classe al llarg del curs 
escolar. Per a cada cas d’aula i d’estudiant, el nostre equip ha dut a terme un treball 
qualitatiu-interpretatiu de tipus fonamentalment microetnogràfic, on la participació del 
professor de l’aula ha format part de les fases de generació d’inferències i de triangulació per 
mitjà de la metodologia de l‘study group.  
 

La diversitat d’aules de la mostra i la necessitat d’una mirada global a la qüestió de recerca 
han permès desenvolupar el Projecte com un estudi múltiple de casos d’aules, 
professors i estudiants. Per a cada cas d’aula i professor, i com a part del procés de 
selecció dels casos d’estudiants, la recollida de dades s’ha realitzat per mitjà del seguiment 
d’una seqüència didàctica d’una durada de tres sessions de classe, consensuada amb el 
professorat del Grup EMAC. Hem fet una doble anàlisi dels casos d’aula: una en profunditat 
per a la caracterització de la complexitat normativa i una altra preliminar per a la identificació 
de casos d’alumnes amb un elevat percentatge d’intervencions que a priori puguin veure’s 
com ‘bons informants’. S’han recollit dades longitudinals relatives als processos 
d’aprenentatge dels set alumnes seleccionats. Per a cada estudiant, s’han recollit dades de 
vídeo i àudio a l’aula, protocols escrits i s’han realitzat entrevistes a càrrec de membres de 
l’equip. A continuació, resumim les fonts etnogràfiques de recollida de dades que hem 
combinat en relació als objectius que n’han justificat l’ús:   
 

- Enregistrament en vídeo de sessions de classe (1.1 i 1.2) d’una mateixa 
aula en tres moments del curs escolar, amb dues càmeres per al gran grup, i 
enregistrament d’àudio per set alumnes concrets (2.1, 2.2, 3.1 i 3.2). 
 

- Documentació de protocols dels set estudiants, alguns en formats de 
noves tecnologies, durant la resolució d’activitats en sessions gravades en 
vídeo, amb la recollida de tres protocols per alumne (2.1, 2.2, 3.1 i 3.2).  
 

- Entrevistes individuals semi-estructurades amb els set alumnes durant 
tres ocasions posteriors a sessions de classe gravades (2.1, 2.2, 3.1 i 3.2). 
 

- Observació sistemàtica de grups d’estudiants en pràctiques de discussió 
conjunta a l’aula en quatre sessions de classe, amb un investigador present 
per a l’elaboració de notes de camp (1.1, 1.2, 3.1 i 3.2).    
 

L’anàlisi de les dades qualitatives obtingudes ha suposat la transcripció dels enregistraments 
de vídeo i àudio de les sessions de classe i les entrevistes, així com la reducció dels 
protocols escrits i les notes de camp. A grans trets, per a cada estudi de cas, l’anàlisi de 
dades ha estat qualitativa, basada en un procés inductiu de contrast continuat a partir de la 
informació recollida a l’aula i d’acord amb pautes adaptades del mètode de comparació 



constant de Glaser i Strauss (1967). Hem analitzat la informació usant temes emergents i 
d’acord amb pautes adaptades de la teoria fonamentada, tal com ha estat usada en treballs 
nostres anteriors (Planas, 2007; Planas, Iranzo i Setati, 2009). Aquesta fase de l’anàlisi s’ha 
completat amb la metodologia de l’study group per a la generació d’inferències en el marc de 
les reunions amb el professorat de secundària del Grup EMAC.    
 

Quant al suport tècnic, en la reducció de dades d’aula i d’entrevistes hem usat finalment el 
programa informàtic Atlas.Ti-5, que ha facilitat en molt el creuament i l’agrupació d’informació 
qualitativa. Quant a la validació de l’anàlisi, hem realitzat processos de triangulació amb tres 
persones de l’equip, que no sempre han estat les mateixes, hem buscat el contrast de 
perspectives amb el professorat del Grup EMAC i hem consultat aspectes concrets a 
investigadors externs. La validació de perspectives ha anat acompanyada de la triangulació 
d’informació i de mètodes facilitada per la recollida de diferents fonts de dades per a un 
mateix cas d’aula, professor o estudiant. D’altra banda, hem adaptat amb èxit instruments 
d’anàlisi elaborats per membres del nostre equip per a la identificació de canvis en els 
discursos públics dels estudiants (Planas i Civil, 2009, 2010). Per a l’anàlisi de competències 
discursives, hem aplicat instruments elaborats per Setati (2004, 2005, 2008).                                                                                                     

 
D’acord amb la formulació dels objectius, el Projecte s’ha desenvolupat en sis fases, algunes 
d’ells simultànies en el temps. Per a cada fase detallem les tasques principals realitzades, 
els responsables de la seva coordinació i la resta d’investigadors implicats.   
 
Fases en relació a l’Objectiu 1 (Ensenyament i Normes):  
 
N. Planas i M. Setati (responsables); E. Badillo, M. Edo, G. Gamboa, N. Iranzo, professorat 
del Grup EMAC i doctorands (M. Gallart i F. Reverter).   
 

Fase 1. Documentació de cinc casos d’aules multilingües 
 

 F11-Recollida de dades sobre aules multilingües del Grup EMAC.  
 F12-Selecció de casos d’aula per a l’anàlisi en profunditat de casos d’estudiants. 
 F13-Creuament de dades amb recerques similars al Regne Unit i Sudàfrica.  

 

Fase 2. Teorització sobre la complexitat normativa de l’aula de matemàtiques multilingüe  
 

 F21-Continuïtat en la fonamentació sobre normes, aprenentatges i identitats. 
 F22-Incorporació de la noció de norma sociolingüística. 
 F23-Coordinació amb els avenços del 21è ICMI Study.   

 
Fases en relació a l’Objectiu 2 (Aprenentatge i Progrés):  
 
N. Planas i P. Gates (responsables); À. Alsina, J. M. Fortuny, G. Gamboa, N. Iranzo i 
doctorands (M. Gallart i F. Reverter).  
 

Fase 3. Documentació de set casos d’estudiants (d’origen) estranger 
 

 F31-Recollida de dades sobre estudiants (d’origen) estranger en aules del Grup 
EMAC. 

 F32-Selecció de casos d’estudiants per a la seva anàlisi en profunditat. 
 F33-Creuament de dades amb recerques similars al Regne Unit i Sudàfrica.  

 

Fase 4. Anàlisi del grau d’apropiació de normes sociolingüístiques i avaluació del progrés 
 

 F41-Identificació de dificultats en la interpretació de normes sociolingüístiques. 
 F42-Anàlisi de dades longitudinals per al seguiment d’interpretacions de les normes. 
 F43-Aplicació d’instruments d’avaluació del progrés en l’apropiació de normes.      

 
Fases en relació a l’Objectiu 3 (Orquestració i Identitats):  
 
N. Planas i N. Iranzo (responsables); E. Badillo, M. Edo, J. M. Fortuny, G. Gamboa, 
professorat del Grup EMAC i doctorands (M. Gallart i F. Reverter).   
 
Fase 5. Documentació de significats socials, lingüístics i matemàtics compartits 
 

 F51-Concreció empírica de la transició entre significats socials. 



 F52-Concreció empírica de la transició entre significats lingüístics. 
 F53-Concreció empírica de la transició entre significats matemàtics.      

 

Fase 6. Avaluació del progrés en l’experiència de construcció de nous significats  
 

 F61-Identificació de canvis en els discursos públics de les aules.        
 F62-Anàlisi de dades longitudinals sobre progrés en la construcció de significats. 
 F63-Identificació d’identitats socials, lingüístiques i matemàtiques emergents.   

 
Cronograma    

 Maig-Juny-Juliol 

2010 

Agost-Setemb 

2010 

Octubre 

2010 

Novemb 

2010 

Desembre-Gener 

2011 

Febrer-Març 

2011 

Abril 

2011 

F1 11, 2     13 13 

F2  22, 3 22, 3   21 21,3 

F3 31, 2     33 33 

F4  41 41, 2 41, 2 42, 3   

F5  51, 2, 3 51, 2, 3 51, 2, 3     

F6    61 61, 2 62, 3  63 

 
3. Resultats 
 
L’observació etnogràfica i l’anàlisi de dades de diverses aules multilingües del territori català 
(en concret, a Martorell, Barcelona, Gandesa, Reus i La Roca del Vallès) han confirmat 
importants limitacions en la participació dels estudiants que no usen com a recurs tot el seu 
repertori lingüístic. En general i per al cas dels grups d’immigrats, hi ha una pèrdua 
d’oportunitats d’aprenentatge (matemàtic) associada a l’absència de les llengües dominant dels 
estudiants en les discussions de classe. A grans trets, la comparació entre el comportament 
matemàtic en entrevistes individuals (on els estudiants trien la llengua per expressar-se durant 
les respostes a un qüestionari amb tasques de resolució de problemes) i en sessions de classe 
(on la llengua principal de l’ensenyament i l’aprenentatge és el català), posa de manifest canvis 
significatius. Aquest resultat general sorgeix de la interpretació conjunta dels diversos temes 
emergents que s’han construït en el marc de les sessions d’anàlisi amb membres de l’equip. 
 
D’acord amb els supòsits inicials de la recerca i l’anàlisi de les dades recollides, hem elaborat 
tres temes emergents principals: 
 
Exemple de resultat en relació a l’Objectiu 1 
 
En caracteritzar la complexitat normativa de l’aula de matemàtiques multilingüe, hem identificat 
el fenomen d’elecció de la llengua en funció del nivell percebut de dificultat matemàtica 
 
Durant les entrevistes, molts estudiants (dels set casos finalment seleccionats, majoritàriament 
de procedència llatinoamericana i amb l’espanyol com a parla dominant) justifiquen l’alternança 
de llengües (d’espanyoll a català i de català a espanyol) dient que usen la seva llengua 
dominant en la resolució dels problemes de matemàtiques que d’entrada els costen més o que 
anticipen que els costaran més. A classe, aquests mateixos estudiants es mostren molt més 
prudents a l’hora de canviar de llengua en públic i en alguns casos fan observacions 
matemàticament interessants per escrit en espanyol que després no comparteixen amb la resta 
de companys. A tall d’exemple, incloem un fragment d’entrevista amb una de les estudiants de 
l’escola de Martorell (al web http://pagines.uab.cat/nuria_planas se’n pot consultar el context de 
classe i part de l’anàlisi): 
 

Sofía:  Ho he resolt de dues formes. 
Núria:  Com? 
Sofía:  Primer de la manera fàcil, amb fórmula. 
Núria:  I després? 
Sofía:  De la manera que s’ha de pensar més. 
Núria:  Com ho fas? 



Sofía:  Amb el cercle dintre del quadrat. 
Núria:  Ho has pensat en català? 
Sofía:  El fàcil en català. 
Núria:  Quina és la manera difícil? 
Sofía:  La que s’ha de pensar més. Sense fórmula … Dibuixant… Dibujando un 

rincón del cuadrado y un cuarto de circunferencia, viendo que con los 
mismos extremos la curva hace un recorrido más corto (Desembre de 2009). 

 
Exemple de resultat en relació a l’Objectiu 2 
 
En documentar indicadors de progrés en la comprensió de normes socials i lingüístiques de 
l’aula i en el desenvolupament de competències d’adequació a aquestes normes, hem 
identificat el fenomen de canvi de llengua per la verificació d’errors matemàtics 
 
Durant les entrevistes, alguns estudiants (quatre de set) acostumen a passar del català a la 
seva llengua dominant (espanyol pels llatinoamericans i àrab per un jove del Marroc) per 
revisar els passos d’un procediment matemàtic o bé per verificar la possibilitat d’un error 
numèric. A classe, molts d’aquests estudiants opten per no verificar errors i, si el professor 
insisteix per mitjà d’interpel·lacions directes, acaben demanant a un company, amb català de 
parla dominant, que es faci càrrec de repassar procediments que ells han liderat. A tall 
d’exemple, incloem un fragment d’entrevista amb un alumne, també de l’escola de Martorell (a 
http://pagines.uab.cat/nuria_planas hi ha el context de classe i part de l’’anàlisi): 
 

Núria:  Segur que el resultat és quinze? 
Jordy:  Està bé? 
Núria:  Per què no ho tornes a pensar? 
Jordy:  Ho he fet amb un comptar fàcil. 
Núria:  Mira-ho altre cop. 
Jordy:  Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece. Es sumar dos cada vez. 
Núria:  Ara has fet servir castellà. 
Jordy:  Me había equivocado. Es dos cada vez (Desembre de 2009). 

 
Exemple de resultat en relació a l’Objectiu 3 
 
En explorar la contribució de competències discursives a la construcció d’identitats socials, 
lingüístiques i matemàtiques, hem identificat el fenomen d’ús de la llengua dominant per 
compartir la comprensió de l’enunciat d’un problema 
 
Durant les entrevistes, alguns dels estudiants amb dificultats davant la interpretació d’enunciats 
en català, lingüísticament “densos” per qüestions de vocabulari i d’extensió, recorren a 
traduccions parcials a la seva llengua dominant. D’altres estudiants, majoritàriament 
llatinoamericans, diuen que proven de garantir significats compartits amb companys del seu 
grup lingüístic per mitjà de la traducció d’enunciats del català a l’espanyol. A la pràctica, hem 
observat aquest comportament en cinc dels set estudiants seleccionats per a l’estudi en 
profunditat. A classe, alguns d’aquests estudiants tendeixen a mostrar-se passius quan se’ls 
demana la resolució d’un enunciat d’aquest tipus i no prenen la iniciativa de traduir-ne parts a 
una altra llengua, bé sigui l’espanyol o l’àrab. Novament, a tall d’exemple, incloem un fragment 
d’entrevista amb una alumna de l’escola de Barcelona (a http://pagines.uab.cat/nuria_planas 
se’n pot consultar el context de classe i part de l’anàlisi): 
 

Núria:  Com has pensat l’activitat del centre comercial? 
Gabriela: He fet un dibuix de com puja i baixa la senyora. 
Núria:  Has pensat en català? Castellà? 
Gabriela: Primero en catalán… pero después he visto que no entendía cuántos 

pisos se suben hasta la joyería ni cuántos se bajan luego. 
Núria:  En què t’ha ajudat el castellà? 
Gabriela: Per veure que no està bé. Dice que sube a la joyería y después baja. No 

dice cuánto sube ni cuánto baja (Desembre de 2009). 
 



Un altre resultat important que es desprén de l’anàlisi de dades, i que és de tipus transversal en 
relació als objectius de la recerca, és la diferència de comportament en funció de la dinàmica 
de treball a classe. Quan el professorat orquestra una dinàmica de treball en petit grup i deixa 
que els estudiants s’organitzin lliurement, acostumem a trobar grups homogenis des del punt 
de vista lingüístic on els diferents participants usen la seva llengua dominant amb 
independència de la presència ocasional del professor i malgrat la norma general d’usar el 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament i l’aprenentatge. D’altra banda, quan el 
professorat orquestra una dinàmica de discussió en gran grup, acostumem a trobar una menor 
freqüència en l’ús de les llengües dominants dels estudiants, a excepció del cas del català, que 
alhora va unida a una menor participació dels estudiants nouvinguts (i/o d’origen estranger) en 
la conversa matemàtica. Això contrasta amb el fet que sovint aquests estudiants han fet 
aportacions matemàticament molt interessants en el si del petit grup. 
 
4. Conclusions 
 
Els nostres currículums fan referència explícita a la importància de la dimensió comunicativa en 
els processos d’ensenyament i aprenentatge, però no incorporen mencions específiques a les 
particularitats d’aquests processos en els entorns multilingües. Com a conseqüència de les 
evidències aportades pel Projecte, entenem que qualsevol recomanació pràctica ha d’anar més 
enllà de dir quines llengües ha d’utilitzar el professorat i amb quina freqüència ha de fer-ho. 
Més enllà de qüestions de tipus quantitatiu, és clau meditar sobre quines normes regulen l’ús i 
la valoració de les llengües representades a l’aula. Cal preguntar si es promou el treball en 
petits grups homogenis lingüísticament, si s’explica prou que les converses es poden realitzar 
en més d’una llengua en funció de qui són els estudiants implicats, si es dóna prioritat a la 
correcció de la llengua per davant de la correcció de la matèria, si s’aclareix que la fluïdesa en 
l’ús de la llengua és més rellevant que l’exactitud ortogràfica, gramatical..., si es recorda pel cas 
de la matemàtica escolar que la primera llengua comuna és la donada per la matèria, si es 
pensa en la possibilitat de què hi hagi dificultats sorgides del domini del llenguatge acadèmic, 
que és diferent del llenguatge quotidià, si es facilita l’exposició d’idees en llengües diferents a 
l’oficial, si s’assigna el paper de traductor-mediador a certs estudiants, etc. Més concretament, 
s’ha de ser capaç de reaccionar de forma inclusiva davant situacions on l’ús de la llengua pot 
arribar a crear interrupcions en la participació dels estudiants. Quan, per exemple, un estudiant 
nouvingut diu “poliledra” durant l’exploració de les propietats d’un cos, s’ha de saber escoltar el 
contingut matemàtic de la intervenció i ensenyar de forma indirecta la paraula “poliedre” 
refrasejant-la correctament al llarg del nostre discurs, evitant donar importància aparent a l’error 
lingüístic de l’estudiant, tal com hem comprovat que feia un professor del nostre estudi. S’ha de 
corregir la paraula “inventada”, sense que això porti a aturar la discussió matemàtica ni a 
confondre l’avaluació de la matèria amb l’avaluació del domini lingüístic en una llengua que 
l’estudiant encara està en procés d’adquirir. 
 
Les consideracions destacades en el paràgraf anterior sorgeixen de fer una primera lectura 
“expansiva” sobre què ens diuen els resultats obtinguts en aquesta recerca inicial, que és de 
diagnosi i ha tingut una durada breu d’un any. Queda, però, molt per fer ja que l’estudi actual no 
tenia com a finalitat l’elaboració de recomanacions pràctiques per al professorat ni per als 
agents encarregats de la política educativa. Els nostres resultats, per tant, s’han d’interpretar 
com una aproximació a futures recerques aplicades que es centrin en el disseny i la preparació 
d’accions formatives per a grups de professorat i gestors amb responsabilitats a les diferents 
etapes educatives. Tot i que l’estudi que hem finalitzat es basa en la selecció d’uns quants 
estudis de cas i no pot dur a generalitzacions de gran abast, considerem que aporta informació 
suficient i rellevant sobre la necessitat d’explorar amb major detall la pèrdua d’oportunitats 
d’ensenyament i aprenentatge vinculades a la manca de flexibilitat en l’ús de les llengües a 
l’aula multilingüe. Serà precisament en aquesta direcció que caldrà justificar la creació de plans 
de formació específics per al cas de l’aula multilingüe.  
 
5. Impacte previst 
 
Disposem d’un llistat considerable de publicacions realitzades o en procés d’elaboració, de 
presentacions de resultats a reunions científiques o congressos, i d’altres accions de 
transferència dels resultats derivats de la recerca. Són els següents: 
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