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L'ensenyament de la llengua estrangera a l'escola ha estat objecte de discussió i
de crítica durant els últims anys. Tots els estaments socials, famílies, mitjans de
comunicació, poders polítics han volgut expressar les seves idees i inquietuds sobre
un tema en el qual se senten força implicats. El món demana comunicació entre
les persones i els pobles. Els intercanvis econòmics, humans i culturals entre paï-
sos esdevenen necessaris en un món marcat per la globalització i les noves tecno-
logies. Tothom, doncs, accepta la conveniència de conèixer un codi comú que faci-
liti aquests intercanvis. Per raons evidents (poder econòmic), l'anglès ocupa un lloc
privilegiat en la llista de possibles llengües, sense desprestigiar ni deixar de banda
les llengües oficials del propi país. Malgrat que es vegi la importància del coneixe-
ment d'un idioma estranger, no hauríem de caure en generalitzacions o crítiques
que es fan des del propi desconeixement. Cal, doncs, reflexionar sobre el tema a
partir de l'anàlisi del context i la realitat.

Amb la Reforma Educativa del 90, la llengua estrangera es comença a impartir,
oficialment, a tercer de primària amb un enfocament totalment comunicatiu. És
veritat que moltes escoles, majoritàriament privades, introdueixen l'anglès ja a
cicle inicial i fins i tot a infantil. No queden tan clares, però, les raons que els
mateixos centres docents fan servir per a justificar aquest avançament. El "com més
aviat, millor" s'hauria de complementar amb unes exigències metodològiques cap
a l'especialista i amb un suport per part de tot l'equip docent i de gestió de l'esco-
la. Altres tòpics, com ara la defensa que "els aprenents més joves són els que més
possibilitats tenen d'assolir nivells nadius o quasi-nadius de competència", s'hau-
rien de matisar un cop analitzats alguns resultats de recerques recents sobre aquest
aspecte'. És veritat que els nens en aquestes edats tenen unes capacitats i instints

1 (Un estudi longitudinal dut a terme per un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, coordinat
per la professora Carme Muñoz, sembla no confirmar la hipòtesi de 'com més aviat, millor'. Nens que
varen començar una llengua estrangera als onze anys van obtenir millors resultats que els qui varen
iniciar-s'hi als vuit.
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que faciliten l'aprenentatge (desinhibició, ganes de comunicar sensacions i expe-
riències, entendre el missatge global sense entendre paraula per paraula, aprenen-
tatge indirecte a partir del joc i la simulació...). Hauríem, doncs, d'aprofitar-nos-en
tot tenint en compte l'aprenentatge significatiu i els espais d'immersió lingüística
necessaris per a l'adquisició de la llengua. El problema arriba quan, al professor
especialista, li és difícil dur a terme activitats, o sessions, realment significatives i
quan, alhora, la immersió lingüística no és la suficient per a poder 'fer ús' de la llen-
gua, requisit imprescindible per a l'adquisició.

Moltes jornades de professors de llengües estrangeres donen recursos específics
per a emprar a l'aula, com poden ser l'ús de la cançó, la literatura infantil, el drama,
el joc..., tècniques especifiques que enriquiran les classes des d'un punt de vista
motivacional i, fins a cert punt, significatiu. Però la llengua, com a instrument de
comunicació 'real', va més enllà de l'ús puntual (artificial?) que es pugui fer can-
tant una cançó, explicant un conte, o jugant a un joc. La llengua comunica quel-
com d'interès per a qui escolta/llegeix, quelcom significatiu dins el context de l'in-
fant i on tant el 'com' com el 'què' són importants. Sembla, però, que tothom s'o-
blidi del 'què'. Amb això, no vull dir que els recursos citats abans no formin part
del 'com' necessari i positiu per a practicar la llengua a l'aula. No podem oblidar-
nos, però, dels altres elements que configuren el 'com' i, especialment, del 'què'. De
fet, si preguntem a professors especialistes què aprenen els seus alumnes, no ens
sorprendran respostes com ara 'els colors', 'els animals de la granja', 'les parts del
cos', 'els números de 11 al 20', l'alfabet'..., tots ells conceptes lèxics agrupats en
camps semàntics i apresos molts cops mitjançant cançons i jocs. Potser, però,
aquests nens no assoliran la competència comunicativa establerta com a objectiu
principal a primària. Per què no fer un ús de la llengua estrangera similar a l'ús que
en fem de la llengua materna? Amb la llengua materna treballem les diferents àrees
del currículum, expressem els nostres sentiments, escoltem les instruccions i expli-
cacions del mestre, expliquem coses, n'experimentem d'altres... Això és el que
hauríem de fer amb la llengua estrangera a primària. El mestre d'anglès hauria de
ser mestre generalista en anglès. Això és, fer la mateixa tasca d'un mestre tutor,
però utilitzant l'anglès com a llengua transmissora, tot partint de les motivacions
de l'infant i de les seves necessitats. De la mateixa manera que una criatura creix i,
a poc a poc, desenvolupa la capacitat del llenguatge i va millorant les seves habili-
tats orals en ser exposat a la llengua, els nens/es haurien d'apropar-se a l'anglès
seguint el mateix model. Això suposa que caldria fer servir l'anglès a l'aula com a
vehicle per transmetre coneixements i com a eina de comunicació, per ensenyar
quelcom més que la llengua com a tal, per fer sentir als nens (la major part del
temps inconscientment) que a través de l'anglès poden aprendre fets interessants
i alhora poden divertir-se -unconscious learning-. D'aquesta manera, les classes tin-
dran un autèntic sentit: aprendre. L'anglès esdevé una eina per a la comunicació,
una eina per desenvolupar continguts que pertanyen a les altres àrees curriculars.
D'aquesta forma assolim ]'aprenentatge global i significatiu que la Reforma ens
demana.

123 )



Tot i que puguem estar d'acord en la defensa de l'ús real de la llengua estrange-
ra a l'aula, altres problemes sorgeixen, com ara la mínima immersió lingüística de
què es disposa a l'etapa de primària. Un parell d'hores a la setmana no és suficient
perquè hi hagi una pràctica mínima que garanteixi resultats. Experts en ensenya-
ment i aprenentatge de llengües estrangeres que han estudiat el temps que es
necessita per aconseguir el domini d'una llengua han calculat que són necessàries
aproximadament unes 5.000 hores de classe, i que un coneixement elemental en
requereix unes 1.200 (Muñoz, C. 2001). El nostre sistema català disposa de menys
de 800 hores des de tercer de primària fins a segon curs de batxillerat. La necessi-
tat d'ampliar el nombre d'hores d'immersió lingüística es fa, doncs, evident. Cal
qüestionar-nos ara quina pot ser la millor manera d'augmentar el temps d'ensen-
yament i aprenentatge de la llengua estrangera.

La nova Llei de Qualitat de l'Educació proposa avançar l'anglès a cicle inicial de
primària i fins i tot a infantil. És una possibilitat que ofereix certs avantatges, però
que alhora té força perills. Com ja hem dit, estem parlant d'unes edats molt recep-
tives, amb una gran motivació i alegria per tot el que es fa. No podem oblidar-nos,
però, que la tasca del professor especialista és fonamental perquè s'exploti al
màxim aquest temps d'immersió. Cal tenir una bona competència comunicativa i
metodològica, conèixer els nens, les seves característiques psicològiques i motrius,
les seves necessitats afectives i també les seves limitacions. Cal també organitzar les
sessions amb una durada i freqüència adequades (una hora a la setmana amb nens
de P4 no sembla la millor opció malgrat sigui de fàcil adaptació dins un horari set-
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	 manal). Tampoc es tracta   aprendre deu colors, sis animals i sis parts del cos, sinó
d'iniciar els nens a la comprensió i l'expressió orals, fent servir la llengua estrange-

I ra com a mitjà de comunicació a l'aula. I no es pot oblidar la necessitat d'una copr-
• dinació constant amb els mestres d'infantil i cicle inicial.

z	 Hi ha una altra possibilitat d'augmentar el nombre d'hores en llengua estrange-
• ra, dins l'horari lectiu, sense disminuir hores d'altres àrees. Impartir una altra assig-

S	 natura en una llengua diferent al català i el castellà és una opció que s'està consi-
c	 derant cada cop més en la nostra realitat escolar. Alguns centres privats han vist
s. 	 oportunitat per millorar el nivell comunicatiu i lingüístic dels seus alumnes i,
1	 alhora, presentar un element diferenciador vers altres escoles. S'escullen bàsica-

á	 ment dues àrees: el coneixement de medi natural i la plàstica. Una raó seria l'in-
▪ dubtable pes procedimental que tenen ambdues assignatures, on elements visuals,

experimentals i creatius fan pensar que podria ser menys difícil assolir els seus
objectius específics. Falta, però, recolzar aquesta hipòtesi amb una recerca seriosaz

z	 dins el nostre context. Una altra assignatura que es podria impartir en una llengua

d estrangera seria l'educació física. És difícil poder generalitzar-ho, però, ja que es

II	 requereix una doble especialitat (Llengües Estrangeres i MEF) o un especialista
É	 (MEF) amb un molt bon nivell d'anglès. Hi ha també una escola pública, CEIP Vila
ú	 Olímpica, catalogada com a centre experimental, que està duent a terme un pro-
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jecte integrat de llengües'. Algunes parts d'assignatures , com ara matemàtiques i
coneixement de medi, s'imparteixen en anglès tot complementant i reforçant con-
tinguts. Aquesta nova via assegura un aprenentatge significatiu i, alhora, més hores
d'immersió en la llengua estrangera.

Caldrà, doncs, continuar reflexionant entorn d'una metodologia que ofereixi
uns resultats significatius un cop avaluats els coneixements dels alumnes en fina-
litzar l'etapa de primària, sense oblidar-nos del paper fonamental que té l'especia-
lista perquè es garanteixin aquests resultats. Finalment, pel que fa a les noves pro-
postes, l'avançament de l'anglès a cicle inicial/infantil i la immersió parcial (o semi-
immersió), s'haurà de treballar a partir de l'anàlisi de la pròpia recerca i optar, d'a-
questa manera, per la possibilitat més efectiva.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- BRUMFIT, C. & MOON, J. & TONGUE, R. (ed.) (1991). Teaching English to chil-
dren. Londres: Longman.
- CANI'ONI-HARVEY, G. (1987). Content-area language instruction. Approaches
and Strategies. Addison-Wesley Publishing Company.
- IIALLIWELL, S. (1992). Teaching English in the Primary Classroom. Londres:
Longman.
- LIGHIBOWN, P.M. & SPADA, M. (1999). How languages are learned. Revised edi-
tion. Oxford: Oxford University Press.
- LOPEZ, G. & RODRIGUEZ, Ma T. (1999). Ring-a-Ring-a- Roses. Reflexiones y pro-
puestas para trabajar la lengua inglesa en Educación Infantil. Universidad de Oviedo.
- MUÑOZ, C. "L'ensenyança de llengües estrangeres: ja hi dediquem prou temps ?"
en Escola Catalana, núm. 377, febrer 2001.
- SERRA, T. & RAMÍREZ, R. M. "El projecte integrat de llengües de l'escola Vila
Olímpica" en Escola Catalana, núm. 377, febrer 2001.
- STRYKER, S. & LEAVER, B. (ed.) (1997). Content-based instruction in foreign lan-
guage education: models and methods. Washington, D.C: Georgetown University
Press.
- TRAGANT, E. "El factor edat en l'aprenentatge de l'anglès" en Escola Catalana,
núm. 377, febrer 2001.
- VALE, D. & FEUNTEUN. (1995). Teaching children English. A training course for
teachers of English to Children. Cambridge: Cambridge University Press.

2 EI CEIP Vila Olímpica de BCN, nascuda el 1996, parteix de la idea que les llengües esdevenen unes eines
que integren i travessen tota l'activitat educativa. Des de P4 fins a 2n de Primària l'aprenentatge de
l'anglès persegueix que els nens es familiaritzin d'una forma natural amb la nova llengua tot adquirint una
progressiva capacitat de comprensió i expressió. A pa rt ir de 3r curs de primària, el català, castellà i anglès
esdevindran llengües d'aprenentatge de l'àrea de matemàtiques i coneixement de medi social i natural, de
forma que no hi haurà cap àrea d'aquestes tres que s'aprengui en una sola llengua, sinó que s'aprenen en
les tres llengües. La metodologia emprada afavoreix la presència de la llengua oral, on la conversa i inte-
racció entre els nens i nenes i el mestre resulta bàsica.
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