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LA QUANTITAT I LA INTENSITAT COM A VARIABLES 
EN LA TRANSFORMACIÓ D’UN PROGRAMA EDUCATIU 

MONOLINGÜE EN UN DE PLURILINGÜE
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josep.baldaqui@ua.es

Universitat d’Alacant – IIFV

Marisa Sogorb Devesa
marisa.sogorb@ua.es
Universitat d’Alacant

PARAULES CLAU: Aprenentatge L2, Plurilingüisme, Multilingüisme, Intensitat, Comunitat Valenciana.

reSuM: Aquest treball explica una experiència educativa que consisteix en l’evolució des d’un programa 
educatiu monolingüe en la llengua dominant (castellà) a un programa amb un grau major de presència de 
la llengua minoritzada (català) en un context sociocultural molt desfavorable. L’experiència ens permet 
reflexionar sobre la importància de la distribució del temps –quantitat d’hores i, sobretot, intensitat del 
procés– en l’aprenentatge d’una L2. 

conTexT

Fins al curs 2011-2012 el sistema educatiu valencià estava organitzat en dos grans subsistemes, 
d’acord amb el principi de territorialitat consagrat a la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del 
Valencià. A les localitats que aquesta llei cataloga com de predomini lingüístic castellà només 
hi havia un programa educatiu monolingüe, vehiculat en llengua castellana. L’aprenentatge de la 
llengua minoritzada, el valencià,1 en aquest programa es basa en una gran contradicció: l’assignatura 
«Valencià: llengua i literatura» és obligatòria, però els pares o tutors legals tenen el dret de demanar 
l’exempció de l’assignatura per als fills i filles, de manera que en la pràctica és una assignatura 
opcional en una situació anòmala per la qual cosa la seua docència esdevé molt complicada. 

En els territoris de predomini lingüístic valencià hi havia tres programes educatius: dos 
d’autènticament bilingües que estan vehiculats majoritàriament en la llengua minoritzada, el 
Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV),2 i 
un altre anomenat Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) que, malgrat que s’ha presentat 
per l’administració educativa com un programa bilingüe, és difícil considerar-lo com a tal i és 
encara més difícil trobar referents de programes educatius similars en la bibliografia científica 
sobre l’educació plurilingüe.

1 «Valencià» és el nom oficial amb què es coneix la llengua catalana a la Comunitat Autònoma Valenciana.
2 El PIL, dirigit predominantment a l’alumnat que té el castellà com a L1, té el disseny d’un programa d’immersió 

primerenca total. El PEV, dirigit a l’alumnat que té el valencià com a L1, és un programa de manteniment de la 
llengua i la cultura pròpies. 
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En aquest programa l’alumnat, independentment de quina fos la seua L1, s’escolaritzava en 
la llengua dominant. Des dels inicis de l’escolarització rebia classes de valencià com a assignatura 
i, a partir del tercer curs de primària, estava previst que com a mínim una àrea no lingüística 
s’impartís també en valencià. El disseny real d’aquest programa admet una gran variabilitat 
depenent sobretot de dos factors: el percentatge d’alumnat que tinga com a L1 la llengua 
minoritzada i el percentatge de docència en valencià de les àrees no lingüístiques. L’experiència 
demostra que aquests dos factors estan determinats sobretot per la realitat sociolingüística dels 
territoris on s’imparteix el programa i per altres variables de caràcter social. 

Encara que el PIP és un programa que s’aplicava a les localitats de predomini lingüístic 
valencià, la realitat sociolingüística d’aquest territori no és gens homogènia: en general, l’ús 
del valencià és més reduït en les ciutats grans i mitjanes que no en les localitats més petites. 
Paral·lelament el PIP, vehiculat en la llengua dominant, és també el programa educatiu més 
habitual en les localitats grans i mitjanes. L’altre factor social a què hem al·ludit és la titularitat 
dels centres educatius: els programes bilingües (PIL i PEV) s’imparteixen sobretot als centres 
públics, mentre que els centres privats i concertats opten molt majoritàriament pel programa 
vehiculat en la llengua dominant (PIP).3

La publicació a l’agost de 2012 del Decret 127/2012 que regula el plurilingüisme en 
l’ensenyament no universitari va canviar l’escenari que acabem de descriure, encara que no 
excessivament. Aquest nou decret refon els dos programes bilingües, el PIL i el PEV, en un 
únic programa, el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV), i transforma el 
PIP en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC). La novetat principal que 
introdueix aquest decret és el reforçament de l’aprenentatge de la llengua estrangera, millorant-ne 
el tractament com a assignatura i preveient també el seu ús com a llengua vehicular de matèries 
no lingüístiques.4 El nou decret incorpora un calendari progressiu d’aplicació, de manera que 
en el curs actual (2015-2016) els nous programes (PPEV i PPEC) s’imparteixen en l’educació 
infantil i en el primer cicle de l’educació primària, mentre que a la resta de nivells de l’educació 
obligatòria encara funcionen els programes anteriors. 

L’experiència que descrivim ha tingut lloc al CEIP Gloria Fuertes, situat a la zona nord de 
la ciutat d’Alacant. És un centre que imparteix 2 línies d’educació infantil i primària i una línia 
completa (9 aules) d’educació especial. Aquesta darrera característica fa que es tracte d’un centre 
singular en el sistema educatiu valencià.

El CEIP Gloria Fuertes es troba en el barri anomenat Colònia Requena. Es tracta d’un 
barri molt deprimit econòmicament i socioculturalment que incorpora alumnat de famílies amb 
un nivell educatiu i de qualificació laboral molt baixos, que pateixen forts índexs d’atur i de 
pobresa el quals es tradueixen en un nivell elevat d’abandonament escolar. És, per tant, un 
centre que compta amb un alumnat molt vulnerable i amb un risc evident d’exclusió social. En 
aquest ambient el professorat intenta sistemàticament conscienciar les famílies de la importància 
d’assistir regularment a l’escola, de propiciar un ambient amable i de col·laboració i, en definitiva, 
de desenrotllar una cultura de valoració i de respecte envers la diversitat que els envolta.

Les famílies d’aquest centre procedeixen en gran part de la immigració tant d’altres territoris 
de l’estat espanyol com, sobretot, d’altres països. Així, per exemple, l’enquesta realitzada l’any 
2012 a les famílies de l’alumnat de 3 anys que s’incorporaven per primera vegada al centre, 

3 El percentatge d’alumnat de la xarxa pública escolaritzat en valencià és el 39,3%, mentre que en la xarxa privada o 
concertada és el 8,1% (Font: De l’entrebanc a la involució. Informe sobre l’ensenyament en valencià STEPV, 2011).

4 En realitat totes dues mesures ja eren possibles amb la normativa anterior, però el nou decret fa més visible aquestes 
possibilitats. 
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conclou que cap d’elles utilitza el valencià com a llengua de relació, només el 25% de les famílies 
empra el castellà i el 75% restant empra altres llengües, entre les quals destaca l’àrab. Cal, però, 
subratllar que moltes d’aquestes famílies són plurilingües –parlen diferents llengües dels seus 
països d’origen– i que mostren una actitud oberta perquè els seus fills i filles també aprenguen 
llengües encara que siga el valencià, una llengua minoritzada i per a ells desconeguda. Deduïm 
que per la seua experiència de vida valoren el coneixement de llengües com un instrument 
d’oportunitats laborals i socials, consciència que no sempre trobem en famílies de contextos 
més acomodats on el valencià es col·loca en desavantatge respecte d’altres llengües estrangeres. 

2. origen de l’experiència

L’experiència que descrivim va partir del segon cicle d’educació infantil encara que poc després 
es va traslladar a la resta del centre, tant a les aules d’educació primària com, també, a les 
d’educació especial. La publicació del Decret 127/2012 va plantejar al professorat d’infantil 
la necessitat de qüestionar el pla d’ensenyament del valencià que s’estava duent a la pràctica 
i dissenyar un nou pla amb estratègies noves. Per tant, l’experiència sorgeix de la necessitat 
de superar les carències i dificultats que fins a aquell moment havia tingut la metodologia de 
l’ensenyament-aprenentatge de la L2. Es feia evident que l’alumnat iniciava l’educació primària 
amb un nivell de competència en aquesta llengua molt inferior al que s’esperava i desitjava. 
Aquest retard s’arrossegava al llarg dels cursos de primària i es perllongava fins a l’educació 
secundària. En aquest context, els llibres de text utilitzats quedaven molt per damunt del nivell 
de competència de l’alumnat, de manera que la seua utilització perdia tot el sentit. Paral·lelament, 
també era molt preocupant l’escassa motivació del professorat que, després de les experiències 
de frustració acumulades durant anys, arribava a viure aquesta tasca amb impotència i, en alguns 
casos, fins i tot amb evitació.

No obstant, totes aquestes dificultats no són exclusives del CEIP Gloria Fuertes ni són 
degudes únicament a la deficient situació sociocultural i econòmica del seu alumnat, sinó que 
es tracta d’una situació relativament habitual en els PIP d’altres centres de la ciutat d’Alacant 
i de contextos sociolingüístics similars. S’ha de tenir present que el disseny del PIP preceptua 
que l’alumnat ha de tenir docència de valencià des del començament de l’escolaritat, i que el 
treball escolar globalitzat que es realitza a les aules d’educació infantil dificulta l’organització 
per sessions de la docència d’una L2.

En aquest centre, igual que en moltes altres escoles, l’ensenyament del valencià en l’educació 
infantil es reduïa a cobrir el temps prescrit per la normativa utilitzant aquesta llengua únicament 
en les rutines de l’assemblea matinal de manera molt mecànica i poc rigorosa. Així, per exemple, 
es cantaven tots els dies cançons de les estacions, del temps, dels dies de la setmana... però, tot 
seguit, es feien converses en castellà amb els xiquets i les xiquetes. Realment, no hi havia més 
expectatives que aconseguir memoritzar algunes cançons típiques en les aules i aprendre un escàs 
vocabulari en valencià, molt concret i repetitiu, que després no tornava a aparèixer al llarg del dia.

Amb la intenció de fer un pas endavant envers la normalització del valencià i perquè 
l’alumnat pogués ampliar la seua competència en aquesta llengua, es va tractar d’incrementar 
el seu ús a través de les mestres de suport. En aquest sentit, es va decidir que, en presència de 
l’alumnat, elles empraren sempre el valencià. Aquesta mesura no va funcionar. Per una banda, 
els xiquets i les xiquetes no canviaven de llengua per a dirigir-se a elles –tinguem en compte 
que eren les úniques persones que parlaven valencià en un context totalment castellanitzat– i, 
per altra banda, per a les mateixes mestres de suport va suposar un esforç immens mantenir l’ús 
d’una llengua diferent a la del context, és a dir, emprar la L2 en el mateix espai i al mateix temps 
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que estava emprant-se la llengua dominant. Per tant, la decisió de delegar la responsabilitat de la 
docència del valencià en elles, aviat es va mostrar com una missió impossible.

Analitzades les dificultats observades fins a aquell moment, la publicació del Decret 
127/2012 requeria, a més, replantejar-se i impulsar l’ensenyament del valencià. En conseqüència, 
el professorat d’educació infantil va optar per deixar d’excusar-se en la complicada realitat 
sociocultural i multilingüe del centre per a definir un pla capaç de facilitar a l’alumnat: 

– L’adquisició d’una competència lingüística més extensa i variada.
– La transferència de les competències lingüístiques apreses a altres contextos, ja que es 

tractava d’ensenyar una llengua funcional i útil.
– L’increment de l’ús natural i espontani del valencià en el context escolar.
– I, sobretot, fer més significatiu i motivador l’aprenentatge del que, per a molts dels i de 

les alumnes, era la seua L3.
Les mestres d’infantil es van adonar de la necessitat de traure el valencià de les assemblees 

i dur-lo a formar part d’altres vivències. Calia acabar amb l’artificiositat que suposava repetir 
diàriament les mateixes paraules a mode de ritual –mateix espai, mateix temps, mateixes 
tasques...– que quedava lluny d’associar-se amb les experiències plenes d’emoció i sentit que els 
nens i les nenes viuen en el dia a dia de l’escola.

Tampoc es va deixar de banda l’altra variable fonamental: el professorat. És per això que 
tot tenint en compte les seues característiques –la major part amb el castellà com a L1– i els 
seus nivells de formació –amb la titulació necessària per a fer classes en valencià però sense 
experiència en processos d’immersió lingüística– així com els obstacles trobats en experiències 
anteriors, es va dissenyar un pla que tingués en compte aquestes limitacions. Amb aquesta nova 
proposta tot el professorat seria responsable i, a més, la intervenció s’engegaria al mateix temps a 
totes les aules d’infantil perquè totes les docents se sentiren segures i emparades trobant el suport 
i l’ajuda de les companyes. Cal dir que hi va haver reticències entre una part del professorat que 
no se sentia suficientment qualificat per a dur endavant aquesta iniciativa però, aquest suport, 
resultat de determinades mesures organitzatives que explicarem més endavant, va promoure 
finalment la implicació de tot l’equip d’infantil.

3. diSSeny de la propoSTa 

El disseny del pla en si mateix és senzill. Consisteix a augmentar el temps dedicat a la 
docència en valencià i, sobretot, a intensificar el procés d’aprenentatge concentrant aquesta 
docència en un únic dia.5 D’aquesta manera, la docència sencera d’un dia de la setmana es 
faria en la L2. 

A més de l’augment del temps dedicat a la llengua minoritzada, l’element principal del 
projecte consisteix en la intensificació del procés d’aprenentatge, tot concentrant el que abans 
era una mateixa activitat repetida al llarg de la setmana en la docència completa d’un dia 
setmanal. La previsió era que l’augment del temps dedicat a l’aprenentatge de la L2 i, sobretot, 
la concentració de la docència d’aquesta llengua contribuiria a millorar els resultats acadèmics 
perquè l’alumnat tindria l’oportunitat d’accedir a activitats diverses realitzades en contextos 
diferents, més significatives, funcionals i motivadores. Tindria per tant la possibilitat d’accedir a 
un input lingüístic més variat i funcional i, a més, el fet que la docència en la L2 ocupés tot un dia 
incitaria l’alumnat a utilitzar la L2 d’una manera més efectiva que no a les rutines de l’assemblea. 

5 La durada mitjana de les rutines de l’assemblea diària és d’uns 35 minuts que al llarg de la setmana sumen 175 minuts 
de valencià, els quals suposen aproximadament l’11,66% de l’horari setmanal. La docència en valencià d’un dia de 
classe sencer suma 300 minuts setmanals i correspon al 20% del temps.
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Al mateix temps, la nova situació de classe també obligava les mestres a una revisió de la seua 
metodologia docent per tal d’oferir a l’alumnat un input lingüístic comprensiu.6

No hi ha una recerca abundant sobre els efectes de la intensificació dels processos 
d’aprenentatge de les segones llengües. Les investigacions realitzades sobre els efectes del 
temps en l’aprenentatge d’una L2 mostren en general que una major quantitat de temps incideix 
positivament en els resultats obtinguts (Carroll: 1967; Stern: 1985), encara que també hi ha veus 
que avisen sobre la necessitat de tenir en compte la interacció entre la quantitat total de temps 
dedicada a l’aprenentatge de la L2 i l’edat dels aprenents (Swain: 1981; Cummins: 1983). Pel 
que fa a la intensitat dels processos d’aprenentatge, les investigacions no són tan abundants ni els 
seus resultats igual de concloents (Lapkin & Hart & Harley: 1998; Collins et al.: 1999; Serrano: 
2010). En qualsevol cas, diverses investigacions mostren evidències que una major intensitat del 
procés –és a dir, una major concentració de les hores dedicades a la L2– és també un factor que 
n’afavoreix l’aprenentatge (Lightbown & Spada: 1994; Lapkin & Hart & Harley: 1998; Collins 
et al: 1999). 

Aquests darrers autors han comparat dues versions d’un mateix programa d’ensenyament 
d’anglés com a L2, l’anomenat Intensive ESL. Es tracta d’un programa intensiu d’aprenentatge 
de l’anglés que s’ofereix a alumnes francòfons del Canadà de l’últim grau de primària (grade 
6). Totes dues versions del programa són similars en els factors principals que condicionen 
l’aprenentatge: edat dels aprenents, coneixements previs d’anglés, tipus d’instrucció, contacte 
amb la L2 fora de l’aula, temps dedicat a l’aprenentatge de l’anglés... excepte pel que fa a la 
distribució de les classes: en un cas, l’anomenat massed Intensive ESL, l’aprenentatge intensiu de 
l’anglés es concentra en els 5 darrers mesos del curs, mentre que en l’altra versió del programa 
(distributed Intensive ESL) les mateixes hores d’anglés es distribueixen al llarg dels 10 mesos de 
durada del curs. La recerca empírica que presenten realitzada sobre una mostra de més de 700 
escolars de 17 escoles diferents demostra que els alumnes que han seguit el curs intensiu obtenen 
uns resultats d’aprenentatge de la L2 millors que els altres estudiants. Malgrat això, els autors 
són prudents pel que fa a la interpretació dels resultats i conviden a realitzar noves recerques 
que ajuden a concretar millor els resultats, sobretot pel que fa a l’aprenentatge a llarg termini 
(Collins et al: 1999, 674).

4. inTroducció de la propoSTa a leS auleS d’inFanTil

Per tal d’iniciar la proposta de manera motivadora, es va introduir simultàniament en cada 
aula un ninot de peluix –el mateix a totes les aules– que s’anomenava Tonet. El tigre Tonet 
visitava les classes els dimecres de cada setmana. En aparèixer, els nens i les nenes el saludaven 
i, acompanyats per la mestra –Voleu explicar alguna cosa a Tonet?– conversaven amb ell, li 
parlaven de qüestions personals, del que havia passat en dies anteriors o sobre algun esdeveniment 
important que esperaven... Tots s’esforçaven per parlar en valencià perquè si no Tonet no els 
entenia. 

Al dia següent, Tonet ja no estava però es deixava la seua fotografia al «tren de la setmana» 
per a recordar la visita de cada dimecres i, en moltes ocasions, eren els mateixos nens i nenes 
els qui ho anticipaven. Els motivava que vingués Tonet i que aqueix dia parléssem tots la seua 
llengua diferent. En realitat, ho vivien com un joc i les mestres, en certa manera, també. 

6 Com veiem, la transformació va consistir a introduir algunes de les característiques dels programes d’immersió 
lingüística dins del Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) sense que el temps dedicat a la L2 
(aproximadament el 20% del temps escolar) permeta afirmar que es tracta d’un programa d’immersió, ni tan sols 
d’un programa d’immersió parcial. 
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Algunes de les mesures organitzatives que es van aplicar amb aquelles mestres que no se 
sentien capaces d’utilitzar el valencià d’una manera tan transversal van consistir a concentrar 
en aqueix dia les activitats coordinades per altres mestres –per exemple, la psicomotricitat– o, 
simplement, fer-lo coincidir amb la presència de la mestra de suport a l’aula. També, després de 
experimentar l’esforç que suposava per a part del professorat mantenir la L2 durant tot el dia, es van 
confeccionar unes insígnies amb la fotografia de Tonet que les mestres portaven a les seues bates 
perquè, encara que Tonet es quedés a l’aula, les mestres havien de continuar utilitzant el valencià 
a tots els espais del centre (banys, pati, sala de professors...) i, també, en les converses entre el 
professorat. El fet de veure la insígnia les ajudava a tenir present Tonet i no canviar de llengua.

Així, els nens i les nenes vivien la llengua en tots els espais i moments del dia, el seu 
repertori lingüístic va créixer, el valencià va començar a mostrar-se com una llengua útil en 
qualsevol context i van començar a emprar-la de manera espontània. 

5. exTenSió de la propoSTa a priMÀria

L’evolució de l’alumnat d’infantil es va veure aviat de manera que, al tractar el tema en la 
Comissió de Coordinació Pedagògica, es va decidir estendre l’experiència a la resta del centre, 
tant a l’educació primària com, també, a l’educació especial, tot implicant la totalitat del 
professorat i, fins i tot, el personal no docent. 

Per començar, l’alumnat d’infantil va fer una presentació de Tonet als companys i les 
companyes de primària. Per grups, van anar de classe en classe deixant una insígnia del ninot 
a cada mestre. A partir d’aquí tot el centre es va involucrar en el projecte. En aquesta proposta, 
ja no era un únic mestre el responsable d’impartir valencià com a matèria aïllada, sinó que la 
responsabilitat era de tota la plantilla i l’ensenyament era transversal i intensiu.

6. avaluació delS reSulTaTS

L’observació del procés va posar en evidència que l’alumnat d’educació infantil vivia l’experiència 
amb naturalitat. Va començar a utilitzar el valencià d’una manera gradual i espontània. Emprava 
el valencià a classe però també en altres espais i moments del dia (al bany, al patí...) de manera 
que el valencià es mostrava com una llengua útil en qualsevol context. Com a resultat, el seu 
repertori lingüístic va créixer. 

Les valoracions del professorat d’infantil mostren com el procés va generar inicialment 
dubtes que posteriorment es van esvair. Així, alguns docents van mostrar recel davant de la 
proposta, el qual estava motivat moltes vegades per la inseguretat que els provocava la seua 
manca d’experiència i, en algun cas, de competència lingüística en la nova llengua. M., una 
mestra d’educació infantil, explica així les seues sensacions abans de començar l’experiència: 
«Inseguridad, pero no por no creer en el proyecto sino por mi capacidad de comunicación en 
la lengua valenciana, por el hecho de poder cometer errores y no enseñarles bien la lengua».

Més endavant, amb el pas del temps i l’evolució de la proposta, aquests sentiments es van 
modificar. M., la mateixa mestra d’abans, ho expressa així:

La evolución fue positiva debido a que parte del alumnado empezó a mostrar más interés por la 
lengua valenciana, intentaba comunicarse en ella aunque fuera inventándose las palabras. La mía 
también fue positiva, fui consiguiendo más fluidez cada miércoles.

En general, els resultats d’educació infantil van ser valorats com a positius. La mateixa mestra 
ho resumeix així: «Es un buen método para, por lo menos, introducirlos en el conocimiento de 
esta lengua».
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De fet, va ser la constatació dels resultats obtinguts en educació infantil, el motiu pel qual 
l’experiència es va traslladar a la resta del centre, tant a les aules d’educació primària com també 
a les d’educació especial. Aquí, però, els resultats no van ser igual de positius. Segurament el 
procés no estava ben preparat, ja que d’alguna manera s’hi va improvisar quan el curs ja estava 
començat, i tampoc no es contava amb un consens del professorat equivalent al que hi havia a 
l’educació infantil. 

Les opinions del professorat de primària mostren que la seua implicació va ser diversa. 
Una part del professorat va assumir la nova proposta, com és el cas de J., mestre especialista en 
educació física, que quan se li pregunta si el canvi li va suposar un esforç personal contesta: «Sí, 
pero no me importa. Costaba mantenerse, pero lo volvería a hacer». En canvi, altres mestres, 
com és el cas de M., tutora de 3r de primària, tenen una visió més crítica: «Entre los profes no 
se hablaba en valencià, ¿cómo vamos a pedir que hablen ellos?».

En conjunt, la valoració global de l’experiència en primària dista de ser tan favorable com en 
infantil. No hi va haver un rebuig per part de l’alumnat, com explica J. «Rechazo no muestran», 
però tampoc hi ha consciència que es van aconseguir uns resultats positius, com expressa M. 
quan se li pregunta per l’evolució de l’alumnat: «Poca tirando a nada».

A més de la manca d’implicació d’una part del professorat, i d’un cert nivell d’improvisació 
en la proposta de primària, els professors d’aquesta etapa expressen algunes de les causes que 
expliquen la diferència de resultats respecte de l’etapa d’infantil:

a) Organització de la docència: el fet que la docència en primària no estiga globalitzada 
com en infantil, sinó segmentada en assignatures, dificulta que l’ús vehicular en valencià 
es concentre en un únic dia. Com diu M.: «Con una asignatura fija es más fácil de 
preparar, de organizarte».

b) L’ús de materials curriculars: el fet de disposar de llibres de text i altres materials 
curriculars en la llengua dominant va dificultar el canvi. Com indica V., especialista de 
música: «Además, el mismo grupo al día siguiente tenían la sesión en castellano, es 
decir, que necesitábamos el mismo recurso en las dos lenguas». 

c) L’exigència cognitivolingüística de les matèries: l’experiència de primària va funcionar 
millor en els cursos inicials i amb les assignatures amb menor exigència cognitiva i major 
grau de contextualització. Com explica M.:

En plástica fue bien, pero en sociales difícil [...]. Es muy difícil para ellos cambiar un día el 
vocabulario de toda la asignatura. El nivel es ya muy alto. En primero no hay problema, pero en 
tercero sí.

A diferència de les mestres d’educació infantil, que per les característiques de l’alumnat 
del centre ja disposaven d’una gran experiència en el treball de continguts a través d’una 
segona llengua, el professorat de primària no disposava en el mateix grau de la competència 
metodològica necessària per al treball integrat de llengua i continguts. Si a això sumem que la 
competència lingüística acadèmica de l’alumnat per a treballar en la L2 era molt limitada, els 
resultats que es podien esperar eren limitats, sobretot en els cursos superiors i en les assignatures 
conceptualment més exigents.

7. diScuSSió 

L’experiència de fer vida en valencià un dia a la setmana va obtenir uns resultats molt positius en 
educació infantil. Les causes principals pensem que són les següents: a) L’augment del temps de 
docència en valencià; b) L’augment de la intensitat del procés d’aprenentatge; c) El compromís 
del professorat; d) La bona organització docent; e) La competència didàctica del professorat 
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d’infantil per al treball de continguts acadèmics en la L2, seguint una metodologia semblant a 
la de la immersió lingüística.

La nostra valoració, per tant, és que l’experiència que hem descrit és una bona estratègia per 
a millorar la introducció de la segona llengua en els programes vehiculats majoritàriament en 
llengua dominant. Es tracta d’una pràctica que es pot aplicar fàcilment en nivells educatius on es 
treballa de manera globalitzada, com és l’educació infantil, i que permet evolucionar de manera 
gradual des de programes monolingües a programes bilingües. 

Els resultats obtinguts en educació primària, per contra, ens mostren que són necessàries 
algunes condicions prèvies per a posar en marxa una experiència com aquesta. Cal, per tant, tenir 
clars els recursos amb que compten, tenir el consens de la comunitat educativa, especialment del 
professorat, preveure les dificultats que podem trobar i planificar adequadament l’experiència 
abans de posar-la en pràctica. 
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