
 
 

1 
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma 

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es 

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 
 
Introducció 
 
Actualment les llengües són un element clau en el procés d’afirmació de la 
identitat europea, oberta, plurilingüe i de gran riquesa cultural dins del conjunt 
de valors comuns de la civilització europea i occidental. A més, el coneixement 
de les diverses llengües de la cultura europea afavoreix la lliure circulació de 

persones i facilita la cooperació cultural, econòmica, tècnica i científica entre 
els països. En el cas de les Illes Balears, comunitat on el turisme, les relacions 
comercials, la diversitat cultural de la població i els intercanvis culturals són 
evidents, el fet d’aprendre llengües estrangeres es converteix en imprescindible i 
inexcusable. 
 
El Consell d’Europa recomana, així mateix, l’assoliment d’un cert nivell de 
competència comunicativa en més d’una llengua estrangera durant l’educació 

secundària obligatòria, així com l’adquisició dels mecanismes necessaris que 
permetin continuar l’aprenentatge d’idiomes durant la vida adulta. 
 
En aquest sentit, l’oportunitat de conèixer altres llengües suposa poder accedir 
en un pla d’igualtat a múltiples possibilitats laborals i vitals, relacionar-se amb 
persones d’altres països i preparar-se per a un espai geogràfic en el qual el 
domini de diverses llengües contribuirà a un major enteniment entre els pobles. 
 

Així doncs, l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera incideix en la 
formació general de l’alumnat, contribueix a desenvolupar les capacitats del 
llenguatge i de la comunicació, el prepara per usar aquesta llengua en els 
estudis posteriors o en la inserció al món del treball i encoratja la idea d’una 
Europa multilingüe i respectuosa amb tots els elements que la integren, sense 
detriment de l’essencial unitat i semblança de les seves cultures. 
 
La tasca del Consell d’Europa respecte de les llengües modernes ha obtingut 
coherència i continuïtat mitjançant l’adhesió a tres principis bàsics establerts 

en el preàmbul de la Recomanació R (82) 18 del Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa: 
 
 El ric patrimoni de les diferents llengües i cultures d’Europa constitueix un 
recurs comú molt valuós que s’ha de protegir i desenvolupar. Es fa necessari un 
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important esforç educatiu a fi que aquesta diversitat deixi de ser un obstacle 
per a la comunicació i es converteixi en una font d’enriquiment i comprensió 
mutus. 
 Només amb un millor coneixement de les llengües europees modernes és 
possible facilitar la comunicació entre els europeus que tenen llengües 
maternes diferents, a fi de fomentar la mobilitat per Europa, la comprensió 
mútua, la col·laboració i vèncer els prejudicis i la discriminació. 
 Els estats membres, en adoptar o elaborar polítiques nacionals en el camp 

de l’ensenyament d’idiomes, poden aconseguir una major convergència 
europea per mitjà d’acords de cooperació i coordinació de les seves polítiques. 
 
El Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge de llengües estrangeres 
compleix l’objectiu principal del Consell d’Europa, que es defineix en l’anterior 
Recomanació R (82): “Aconseguir una major unitat entre els seus membres” i 
aspirar a aquest objectiu “adoptant una acció comuna en l’àmbit cultural.” 
 

Aquest marc de referència serveix de base per als continguts i criteris 
d’avaluació de la primera llengua estrangera i, a la vegada, també per a la 
segona llengua estrangera. En conseqüència, s’ha d’enfocar l’aprenentatge 
posant en relleu l’ús de la llengua a fi de desenvolupar la competència 
comunicativa en diferents contextos i condicions. La competència esmentada 
es posa en funcionament quan es realitzen activitats lingüístiques diferents, que 
inclouen la comprensió i l’expressió orals o escrites, i s’utilitzen els recursos 
apropiats per a cada situació. 

 
A l’educació secundària obligatòria, la segona llengua estrangera és una 
matèria opcional de quart curs. Tanmateix, els alumnes que la cursen poden 
haver-ne iniciat l’aprenentatge com a matèria optativa en cursos anteriors o, 
fins i tot, durant l’educació primària. Per tant, el currículum per a la segona 
llengua estrangera ha de ser prou flexible com per ajustar-se a la varietat de 
nivells que pot presentar l’alumnat, que té la possibilitat d’iniciar-ne i finalitzar-
ne l’aprenentatge en qualsevol dels cursos de l’etapa. Així, en aquest 
currículum, es pren com a referència el currículum general de llengua 

estrangera i es desenvolupen els nivells bàsics que s’han d’ajustar a les 
característiques de l’alumnat. 
 
Especificacions sobre els objectius i continguts 
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Els ensenyaments d’una segona llengua estrangera han d’anar dirigits a assolir 
els objectius establerts per a la primera, amb la necessària adequació al nivell 
de partida dels alumnes. 
 
En relació amb els continguts, el desenvolupament de la capacitat 
comunicativa en la segona llengua estrangera suposa treballar els coneixements 
essencials de la mateixa manera que amb la primera llengua, al nivell 
corresponent a la situació inicial de l’alumnat. Es proposa també desenvolupar 

l’aprenentatge autònom i potenciar la utilització d’estratègies de les llengües 
maternes, en el cas de famílies plurilingües, i de les llengües oficials a la nostra 
comunitat. 
 
Cal fer les consideracions següents referents als continguts que han de tractar-
se en tot cas: la competència lingüística o capacitat de posar en pràctica les 
unitats i les regles de funcionament de la llengua (elements semàntics, 
morfosintàctics i fònics); la competència pragmàtica o capacitat per organitzar 

diferents tipus de discursos per dominar la coherència i la cohesió textual; les 
funcions comunicatives i tot allò que configura l’acte comunicatiu; la 
competència sociolingüística o capacitat d’adequar els enunciats a un context i 
atendre així els usos d’una determinada comunitat lingüística; i la competència 
estratègica o capacitat per realitzar ajustaments en el transcurs de la situació 
comunicativa.  
 
En particular, l’esquema del currículum de llengua estrangera queda organitzat 

en quatre blocs segons les destreses bàsiques que es detallen a continuació. 
 
Bloc 1. Comprendre, parlar i conversar 
 
Respecte de les destreses orals per comprendre, parlar i conversar, els alumnes 
han de ser capaços d’escoltar i comprendre missatges breus relacionats amb 
les activitats de l’aula: instruccions, preguntes, comentaris, etc., així com 
obtenir informació general i especifica de diàlegs i textos orals sobre assumptes 
quotidians i previsibles. També han de desenvolupar la comprensió de 

missatges orals, usant el context verbal i no verbal i els coneixements previs 
sobre la situació.  
 
Han d’aprendre a produir textos orals curts sobre temes quotidians i d’interès 
personal, amb una estructura lògica i una pronunciació adequada. Han de ser 
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capaços de respondre adequadament a les informacions requerides pel 
professor i els companys en les activitats de l’aula i han de participar en 
converses en parella i en grup dins de l’aula. És important que aprenguin a 
superar les interrupcions que sorgeixen durant la comunicació i fer ús 
d’elements verbals i no verbals per expressar-se oralment en les activitats de 
parella i de grup. 
 
Bloc 2. Llegir i escriure 

 
En relació amb la comprensió de textos escrits, s’ha de treballar la comprensió 
general i la identificació d’informacions específiques de diferents tipus de 
textos adaptats, en suport paper i digital, sobre diversos temes relacionats amb 
continguts de diferents àmbits del coneixement. Així mateix, s’ha de 
desenvolupar la comprensió lectora, la identificació del tema d’un text per 
mitjà del context visual i l’ús dels coneixements previs sobre el tema, la 
deducció de significats pel context, els elements visuals o la comparació de 

paraules i frases similars a les llengües que coneixen. Quant a la producció 
escrita, és important el reconeixement d’algunes de les característiques i 
convencions del llenguatge escrit i com es diferencia del llenguatge oral. El 
desenvolupament de l’expressió escrita s’ha de realitzar de manera que permeti 
arribar a redactar textos curts de forma molt controlada, atenent els elements 
bàsics de cohesió i les intencions comunicatives diferents. L’ús de les regles 
bàsiques d’ortografia i de puntuació s’ha d’introduir progressivament i sempre 
associat a l’ús funcional per assolir amb èxit una comunicació eficaç. 

 
Bloc 3. Reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge 
 
Els alumnes d’aquesta matèria han tengut l’ocasió de reflexionar sobre el 
procés d’aprenentatge, tant d’aquesta llengua o de les llengües pròpies com de 
la primera llengua estrangera. Aquesta circumstància permet remetre els 
continguts d’aquest bloc als coneixements ja apresos sobre estructures 
lingüístiques. D’aquesta manera, es poden centrar en els elements 
diferenciadors i en tot allò que pugui ser útil per comunicar-se, comprendre els 

altres i comparar els coneixements adquirits en altres llengües quant a la 
utilització i el significat de les formes gramaticals adequades a intencions 
comunicatives diferents. Com en la primera llengua estrangera, la reflexió sobre 
l’aprenentatge ha d’incloure tècniques per recordar, emmagatzemar i revisar 
vocabulari i l’ús progressiu de diccionaris, llibres de consulta, Internet i altres 
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mitjans. També s’han d’iniciar i han d’aprofundir en la importància actual de 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC a les llengües 
estrangeres) tant a nivell educatiu com personal. D’altra banda, han 
d’aprendre a autoavaluar-se i corregir les seves produccions, orals i escrites, 
acceptar l’error com a part del procés d’aprenentatge i mostrar una actitud 
positiva per superar-lo. 
 
Bloc 4. Dimensió social i cultural 

 
Finalment, els alumnes han de reconèixer i valorar la segona llengua estrangera 
com a instrument de comunicació a l’aula, alhora que han d’apreciar 
l’enriquiment personal que suposa la relació amb persones que pertanyen a 
altres cultures i que desenvolupen el respecte cap als parlants de la llengua 
estrangera. Han d’adquirir coneixements sobre els costums i els trets de la vida 
quotidiana propis dels països on es parla aquesta llengua i mostrar interès per 
obtenir-ne informació de caire històric, geogràfic o literari. En aquest cas, 

tampoc no s’han d’oblidar les relacions culturals i individuals amb alguns 
personatges mundialment coneguts gràcies a la seva obra, anteriors al nostre 
temps i de les quals encara queden vestigis a les Illes Balears. 
 
Especificacions sobre els criteris d’avaluació 
 
A causa de la diversitat de nivells inicials possibles, a l’hora d’avaluar 
s’aconsella tenir en compte el grau d’avenç que s’ha aconseguit des de la 

situació de partida de cadascun dels alumnes. En aquest sentit, els criteris 
d’avaluació de la primera llengua estrangera han d’utilitzar-se com a referent 
tant per saber-ne el punt de partida com per determinar-ne el nivell final i, en 
funció d’això, avaluar el progrés experimentat per cadascun dels alumnes. 


