
En un extrem del debat hi ha aquells autors
que conceben la sociolingüística com una dis-
ciplina orientada cap a l’estudi de determi-
nats comportaments verbals i que tendeixen a
definir-la en relació amb la lingüística. En un
altre extrem, hi hauria els qui entenen que la
sociolingüística s’ocupa de comportaments
humans de base lingüística i que, per tant, la
defineixen com un espai en què la lingüística
conflueix amb moltes altres disciplines huma-
nes i socials com la sociologia, la demografia,
la psicologia social, l’antropologia, etc. Enmig,
no cal dir-ho, hi ha una infinitat de posicions
intermèdies. (Vila, 2011, p. 206)

En totes dues definicions, hi trobem aspec-
tes comuns. D’una banda, hi ha l’interès de totes
dues disciplines per les pràctiques, siguin les d’en-
senyar i aprendre o les d’ús de la llengua. D’altra
banda, trobem l’èmfasi en unes pràctiques situa-
des a la confluència de diferents actors (que
ensenyen i aprenen llengües, que saben i usen
llengües) en comportaments relacionats amb
la llengua, en què les representacions que se’n fan
els actors són crucials.

Tot i que podria semblar que la relació entre
la didàctica de la llengua i la sociolingüística és
natural perquè es fa difícil ensenyar llengua a
infants i joves (i usar-la) sense tenir coneixe-
ments sociolingüístics, hi ha hagut pocs treballs
que interrelacionin les dues disciplines. De fet,
fins fa poc, els continguts curriculars no esmen-
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Les disciplines de la didàctica i de la sociolingüís-
tica són interdisciplinàries, la qual cosa les fa
alhora difícils de definir i indispensables per
entendre els processos d’ensenyament-aprenen-
tatge i la societat plurilingüe d’avui dia. La inter-
disciplinarietat de la didàctica de la llengua es fa
evident en la definició següent:

La didàctica de la llengua constitueix un
camp de coneixement que té com a objecte el
complex procés d’ensenyar i d’aprendre llen-
gües, amb l’objectiu de millorar-ne les pràcti-
ques i adequar-les a les situacions canviants
en les quals aquesta activitat es desenvolupa.
D’aquesta definició, se’n desprenen dues idees
fonamentals. D’una banda, que l’objecte de la
didàctica se situa en la interrelació entre el
docent, l’aprenent i l’objecte d’ensenyament,
que és la llengua o les llengües, és a dir, en
el que podem anomenar sistema didàctic.
D’altra banda, que el coneixement didàctic
s’estableix en l’articulació dialèctica entre les
pràctiques, necessàriament dinàmiques i
situades, i les teories que s’elaboren a partir de
la recerca sobre aquestes pràctiques d’ensen-
yament i aprenentatge de llengües. (Camps,
Guasch i Ruiz Bikandi, 2010, p. 81)

La definició de sociolingüística no és pas
més senzilla. En una introducció a la sociolin-
güística educativa escolar als països de llengua
catalana, Vila (2011) la defineix a partir del
debat següent:



taven directament continguts de sociolingüística
o els relegaven als darrers cursos de l’educació
postobligatòria i els relacionaven amb la història
de la llengua (per exemple, amb conceptes com
ara llengua, dialecte, diglòssia, normalització lin-
güística, normativització, etc.). Ara bé, en els
darrers anys, hi ha dos fets que han propiciat la
introducció –sense por i amb concreció– de
temes de sociolingüística a l’aula. D’una banda,
amb els canvis als darrers currículums escolars
(2007, primària i secundària; 2008, batxillerat) i
la introducció de la dimensió plurilingüe i inter-
cultural, la porta dels continguts concrets de
sociolingüística ha quedat oberta de bat a bat, i la
concreció dels continguts en el document
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (2013,
p. 69) encara ho ha reforçat:

Competència 13. Ser conscient de la perti-
nença a la comunitat lingüística i cultural
catalana, i mostrar interès per l’ús de la llen-
gua catalana.
Competència 14. Conèixer i valorar la diver-
sitat lingüística i cultural de Catalunya,
l’Estat espanyol, d’Europa i del món [...]
Dimensió plurilingüe i intercultural: Les
competències d’aquesta dimensió plantegen con-
tinguts relacionats amb les habilitats i destreses
per a la convivència, el respecte i l’enteniment
entre les persones basats en els usos socials de
les llengües en contextos multilingües. Es par-
teix de la idea que aprendre llengües és, abans
que altra cosa, aprendre a comunicar-se amb
altres persones, a prendre contacte amb dis-
tintes realitats i a assumir la pròpia expressió
com a modalitat fonamental d’obertura als
altres.

D’altra banda, i sense deslligar-ho del canvi
anterior, cal tenir present la tendència actual d’in-
tegrar les àrees de llengua del currículum. En
concret, Guasch (2010) proposa que, en el tracta-

ment integrat de les llengües a l’escolaritat obliga-
tòria, caldria tenir en compte cinc àmbits que,
en la majoria de casos, tenen una relació estreta
amb la sociolingüística: 
• El processament de l’ús de les diferents llen-

gües que saben els individus.
• El coneixement de les situacions discursives

i dels gèneres del text.
• La continuïtat entre ús lingüístic i reflexió

metalingüística. 
• El coneixement de la diversitat lingüística. 
• Les actituds lingüístiques.

Des d’aquesta perspectiva de construir ponts
didacticosociolingüístics, el volum monogràfic
«La sociolingüística a primària i secundària» pre-
senta sis articles en què s’interrelacionen la socio-
lingüística i l’ensenyament-aprenentatge de les
llengües a l’educació primària i secundària.

En el primer article, F. Xavier Vila (p. 9-17)
exposa les nocions que considera essencials en
l’àmbit de la sociolingüística, amb el propòsit d’a-
profundir en els conceptes bàsics que han de
conèixer els docents de tots els nivells educatius.
Organitza l’article al voltant de quatre temes
sociolingüístics clau: la diversitat lingüística indi-
vidual, l’anàlisi de llengües en contacte, la diversi-
tat lingüística social i, per últim, la gestió del
multilingüisme, en què destaca l’impacte del mo -
del lingüístic escolar. Conclou recordant que les
societats són cada cop més complexes, dinàmi-
ques i canviants i que aquesta variabilitat té
repercussions en les pràctiques socials de la llen-
gua en l’àmbit educatiu.

L’article «Les llengües de l’alumnat al sistema
educatiu català als inicis del segle XXI», d’Ignasi
Vila i Carina Siqués (p. 18-27), analitza la situació
actual de les llengües a Catalunya, a partir de la
qual justifica la implementació de models orga-
nitzatius i mesures didàctiques que vagin més
enllà de l’educació bilingüe tradicional, però que
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aprofitin els aspectes positius d’aquest model
educatiu. Els autors alerten del nou repte que
tenen les escoles de Catalunya a causa de la com-
plexitat de l’organització de les aules, on cohabi-
ten alumnes estrangers que arriben a les escoles
amb llengües i cultures heterogènies. L’article
defensa el valor de les llengües de l’alumnat per
generar actituds sociolingüístiques positives vers
els usos lingüístics escolars i també la necessitat
d’adoptar mesures concretes per guiar la pràctica
educativa.

En tercer lloc, l’article sobre les vivències
sociolingüístiques i el multilingüisme dels joves
d’origen immigrant xinès a Catalunya, de Mireia
Trenchs (p. 28-39), presenta una investigació
basada en l’anàlisi d’entrevistes en què es posa en
evidència la complexitat, la multiplicitat i, sobre-
tot, la flexibilitat dels repertoris lingüístics dels
adolescents d’origen xinès. L’autora fa una revisió
de propostes didàctiques que s’han publicat en
aquesta línia de recerca i, en especial, valora els
canvis de codi com una oportunitat per reflexio-
nar sobre les actituds sociolingüístiques a les
aules d’ensenyament secundari.

A continuació, l’article de Josep M. Baldaquí
i Carme Junyent (p. 40-51) defensa el desenvolu-
pament de la competència intercultural de l’a-
lumnat per aprendre a conviure i a reconèixer la
pluralitat lingüística i cultural de les societats d’a-
vui dia. Proposa un sistema de treball per projec-
tes a través d’un conjunt d’activitats pràctiques
per fomentar la investigació i la reflexió dels nois
i noies al voltant de les llengües, de la diversitat
lingüística de l’entorn dels alumnes i dels usos i
les actituds sociolingüístics. 

En cinquè lloc, Pere Mayans i Núria Montés
(p. 52-62) fan una proposta de participació de l’a-
lumnat de secundària en la confecció del projecte
lingüístic de centre. L’article parteix dels contin-
guts curriculars que fan referència a la dimensió
plurilingüe i intercultural com a aprenentatges

vinculats a les habilitats i a les destreses a favor del
respecte i la convivència en contextos plurilingües.
L’experiència que exposen els autors serveix de
mostra de la manera d’integrar, en la pràctica edu-
cativa, qüestions sociolingüístiques complexes, i
fins i tot controvertides, de manera que s’aconse-
gueixi que els nois i noies s’impliquin activament
en les decisions lingüístiques del centre on estu-
dien. A més, defensen aquesta proposta com una
oportunitat per treballar la transversalitat i la inte-
gració dels continguts de l’àmbit de llengües amb
els d’altres matèries curriculars.

El darrer article presenta una seqüència
didàctica realitzada a l’aula amb alumnes de sisè
de primària en què els autors, Llorenç Comajoan,
Nadina Urgell i Montserrat Vilà (p. 63-74), par-
tint dels conceptes d’argumentació científica i
social, presenten als alumnes situacions sociolin-
güístiques i els demanen que verifiquin si són
certes o no i que en donin les raons. Els resultats
mostren que els alumnes poden definir i identifi-
car argumentacions, però que tenen més dificul-
tats a l’hora d’escriure-les. Amb tot, mitjançant la
seqüència didàctica, els nois i noies poden donar
diverses raons sobre comportaments sociolin-
güístics que van més enllà de les pròpies opinions
i elaborar textos que reflecteixin actituds socio-
lingüístiques sobre situacions concretes. 

En resum, a través d’aquest conjunt d’arti-
cles, volem aportar coneixements i reflexions
sobre la interdisciplinarietat de la sociolingüística
i apuntar enfocaments didàctics que integrin
aquests continguts en l’àmbit escolar. El mono-
gràfic mostra com la complexitat i el dinamisme
de la societat plurilingüe es pot traduir en refle-
xions i en pràctiques educatives que ajudin els
nois i noies a disposar de coneixements sòlids per
parlar i escriure sobre els usos socials de les llen-
gües amb profunditat i amb capacitat crítica, tant
a l’educació primària com a la secundària obliga-
tòria i postobligatòria.
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