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Competència intercultural?

• Un terme recent –potser sorprenent.
• Introduït pel Marc Europeu Comú en estreta 
relació amb la competència plurilingüe.

• Permet explicitar i fer-nos conscients d’unes 
dimensions que ja eren presents en les millors 
pràctiques d’aprenentatge d’idiomes:
▫ Implicacions culturals
▫ Actituds i motivacions psicosocials
▫ Desenvolupament de capacitats no 
estrictament lingüístiques



Aplicable a contextos interns i 
externs
• Indispensable per a les aules del nostre sistema 
educatiu, en què l’alumnat és cada vegada més 
divers.
▫ Gestió de la diversitat a l’aula.
▫ Català com a segona llengua, present en l’entorn.

• Necessari en l’ensenyament internacional de 
català com a llengua estrangera (CLE)
▫ Menys diversitat a l’aula.
▫ Més distància intercultural, sense un entorn de 
llengua catalana.

Seminari sobre ensenyament de 
CLE a l’exterior (30 setembre)
• Polivalència del professor de català a l’exterior
• Xavier Villalba: 
▫ l’oferta universitària de formació en CLE no presta 
prou atenció a la formació interlingüística 
(comparació contrastiva) ni a les implicacions 
interculturals.

• Necessitat de disposar de recursos que permetin 
treballar els aspectes culturals
▫ Altres punts d’aquestes jornades en tracten



Aproximació interlingüística 
interna: més desenvolupada

• Una bona visió general 
de Lluïsa Gràcia i Pere 
Mayans.

• Estudis contrastius 
monogràfics:  Col�lecció
Llengua, immigració i 
ensenyament del català

El punt de partida

• Introducció (anys 80) dels enfocaments 
comunicatius (Hymes, Gumperz):
▫ Competència comunicativa

� Component lingüístic: Coneixements i habilitats 
lèxiques, fonètiques / ortogràfiques i gramaticals: 
enunciats ben formats.

� Component sociolingüístic: Condicions socioculturals 
en l’ús de la llengua

� Component pragmàtic: Utilització funcional dels 
recursos lingüístics

▫ Repertori verbal: conjunt de varietats disponibles



L’objectiu actual de la UE

• Repertori plurilingüe intercultural (mínim 1+2):
▫ Llengua pròpia + dues (llengües modernes estatals 
o internacionals), a part de les clàssiques.

▫ Experiències d’aprenentatge integrat de llengües 
de la mateixa família (InterCom/Rom)

▫ L’estructura curricular d’assignatures 
independents no ho afavoreix

• Competència intercultural per a administrar 
aquest repertori en un context de diversitat. 

Competència plurilingüe

• No es tracta de competències juxtaposades i 
simètriques:
▫ Competències desiguals en cada llengua (orals, 
escrites, receptives, productives), segons la pròpia 
experiència

▫ Complementàries, interconnectades: transferència de 
capacitats entre llengües

▫ Competència correlativa: gestionar les capacitats 
lingüístiques d’acord amb les relacions interculturals

• Evolucionen al llarg de la vida: autonomia de 
l’aprenent



Competència intercultural

• Capacitat de gestionar significats culturals 
diferents i de comunicar eficaçment en aquest 
context de diversitat
▫ Així com la competència plurilingüe no és la 
juxtaposició de competències unilingües simètriques,

▫ La competència intercultural no és l’acumulació de 
competències en cada cultura,

▫ Sinó la capacitat de relacionar-se amb la diversitat 
cultural i gestionar els comportaments d’acord amb 
una visió conscient i positiva de la diversitat

L’escala de Bennett
Milton J. Bennett, A developmental approach to training for intercultural sensitivity (1986)



Una escala australiana de competències interculturals
Ridings et al., Developing Intercultural Competence: ALTC Project Update (2008)

CONEIXEMENTS ACTITUDS HABILITATS

CONSCIÈNCIA IDENTIFICAR
Els fonaments culturals 
de les normes, els valors, 
les experiències i les 
interaccions propis i dels 
altres

RECONÈIXER
El significat pràctic de la 
identitat cultural pròpia i 
dels altres (creences, 
valors, normes i 
inclinacions) i el seu 
impacte en la conducta i la 
interacció

APLICAR
Habilitats o capacitats 
bàsiques a tasques o 
interaccions de rutina, 
per acomodar-se a 
diferències culturals 
específiques

COMPRENSIÓ ANALITZAR
Com la diversitat 
influeix en la interacció
(i com s’hi manifesta la 
cultura)

ADAPTAR-SE
A les diferències entre un i 
els altres en les 
interaccions, en els 
diferents contextos

IMPLEMENTAR
Processos i 
comportaments apropiats 
per a interaccions amb 
entorns i audiències 
culturals diversos

AUTONOMIA REFLEXIONAR
I autoavaluar les 
capacitats i limitacions 
pròpies i dels altres en 
les interaccions en 
diferents contextos

VALORAR
Les interaccions i 
experiències amb gent 
d’altres cultures per 
millorar la comprensió i el 
comportament propis 

TRIAR O CREAR
Conjunts complexos 
d’habilitats en 
interaccions amb 
condicions d’incertesa, 
risc o canvi, en contextos 
o situacions professionals

Una guia 
completa i recent



L’experiència, punt de partida
• Autobiografia de trobades interculturals
(els adults tenen un bagatge important)

• Guia per a analitzar les pròpies 
experiències:
▫ Identificar estranyesa, valoració positiva o 
negativa

▫ Analitzar-ho amb altres / contrastar 
perspectives

▫ Reconsiderar estereotips o prejudicis
• Fer-se personalment conscient i 
responsable de les relacions interculturals

• Compartir les experiències presents a la 
classe
• http://enricserrabloc.blogspot.com/2010/
06/504-autobiografia-de-trobades.html

Integració en les dimensions 
psicosocials de l’aprenentatge

• Willingness to Communicate: La finalitat última de 
l’aprenentatge de la llengua és l’ús!
▫ MacIntyre et al., 1998: “Un programa que fracassa a l’hora de 

produir estudiants disposats a utilitzar la llengua és simplement 
un programa fracassat.”

• Motivació favorable:
▫ Estratègies de motivació a l’aula de llengua (Z. Dörnyei)

• Superació dels prejudicis:
▫ M. Byram et al., Developper la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues. Cd’E, 2002.



Extret de MacIntyre et al., Conceptualising Willingness to Communicate in a L2:  A Situational Model of L2 Confidence and Affiliation. The Modern 
Language Journal. Vol. 82, n. 4 (1998)
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Factors interculturals

• Imatge social de cada llengua
▫ Estatus / prestigi, utilitat, vitalitat percebuda

• Actituds associades, predisposicions
▫ Cognitives
▫ Valoratives 
▫ Comportamentals

• Actituds entre els grups lingüístics: 
▫ Compromís / rebuig envers la diversitat sostenible; identificació / 
distanciament; solidaritat /jerarquia...

▫ Primacia de les llengües pròpies (històriques, nacionals, 
territorials): DUDL 

▫ El desig de monolingüisme pot ser un indici de fonamentalisme 
etnocèntric



Crear les condicions bàsiques de 
motivació
•Comportaments apropiats del professor
•Un ambient agradable i animador a la 
classe
•Un grup d’aprenents cohesionat, amb 
normes de grup apropiades

Pràctica 
educativa 
de 
motivació

Encoratjar una autoavaluació
retrospectiva positiva
•Promoure atribucions motivatives
•Proporcionar retroalimentació
motivativa
•Augmentar la satisfacció de 
l’aprenent
•Oferir recompenses i notes de 
manera motivadora

Mantenir i protegir la motivació
•Fer l’aprenentatge estimulant i distret
•Presentar les tasques de manera motivadora
•Establir objectius específics de l’aprenent
•Protegir l’autoestima i augmentar 
l’autoconfiança de l’aprenent
•Permetre als aprenents mantenir una imatge 
social positiva
•Facilitar l’autonomia de l’aprenent
•Promoure estratègies d’automotivació
•Promoure la cooperació entre els aprenents

Generar la motivació inicial
•Millorar els valors i les actituds dels 
aprenents respecte a la L2
•Augmentar l’expectativa d’èxit dels 
aprenents
•Augmentar l’orientació dels aprenents 
cap als objectius
•Fer que els materials d’aprenentatge 
siguin rellevants per als aprenents
•Generar una confiança realista en 
l’aprenent

Extret de Z. Dörnyei, Motivational 
Strategies in the Language 
Classroom (2001)

Un punt crucial: els prejudicis

• “La prioritat de les prioritats”.
▫ Actitud negativa envers els membres d'un altre 
grup, basada en una informació sobre el grup que 
és il�lògica o injustificable.

▫ Base dels comportaments discriminatoris.
▫ Pot procedir de patrons inherents de pensament, 
de l’experiència de relació amb l’altre grup, de 
l’aprenentatge en el propi grup (pares, companys, 
mitjans de comunicació) o del propi caràcter.



Actitud

• Predisposició de comportament respecte a un 
objecte determinat.

• 3 components:
▫ Cognitiu: idees sobre l’objecte. Esquemàtiques: 
estereotips.

▫ Avaluatiu: valors i emocions associades a l’objecte.
▫ Conatiu: intenció de conducta.

Modificabilitat de les actituds

• Factors interns:
▫ Consistència entre els components i la conducta.
▫ Consonància amb les altres actituds pròpies i de l’entorn.
▫ Funcionalitat –utilitat percebuda.

• Factors externs:
▫ Credibilitat de qui proposa el canvi.
▫ Mitjà pertinent de proposar el canvi.
▫ Nivell de discrepància acceptable.
▫ Suport del grup de pertinença.



Altres referències

• La voluntat de comunicar com a objectiu primordial en 
l'aprenentatge d'una L2. 
Caplletra, 45.

• Com es desenvolupa la voluntat de comunicar? 
Revista Catalana de Pedagogia, vol. 6.

• http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/viewFile/
3942/3941

• Declaració de la UNESCO sobre la diversitat cultural:
▫ http://www.unescocat.org/fitxer/512/DUDivCultCat.pdf

• Declaració Universal de Drets Lingüístics:
▫ www.linguistic-declaration.org


