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RESUM: Aquest artiele presenta els resultats d'un treball iniciat per esbrinar, en 
primer lloc, que coneixen els estudiants de Magisteri, deis fenomens de la mul
ticulturalitat i del plurilingüisme presents a les escoles on, en un futur, exerci
ran el seu ofici de mestres. En segon lloc, com valoren, quines actituds mostren 
envers aquests fenomens. Finalment, també s'inicia una anaIisi i una reflexió 
sobre la formació inicial que reben aquests estudiants en els centres universita
ris en relació a aquesta realitat escolar diversa culturalment i lingüística. 

PARAULES CLAU: multiculturalitat, multilingüisme, formació inicial del mestre, 
programes, competencia multilingüe, actituds. 

RESUMEN: Este artÍCulo presenta los resultados de un trabajo iniciado para estu
diar, en primer lugar, qué conocen los estudiantes de Magisterio, de los fenó
menos de la multiculturalidad y del plurilingüismo presentes en las escuelas 
donde, en un futuro, ejercerán su oficio de maestros. En segundo lugar, cómo 
valoran, qué actitudes muestran hacia estos fenómenos. Finalmente, también se 
inicia un análisis y una reflexión sobre la formación inicial que reciben estos 
estudiantes en los centros universitarios en relación a esta realidad escolar 
diversa cultural y lingüísticamente. 

Palabras clave: multiculturalidad, multilingüismo, formación inicial del maes
tro, programas, competencia multilingüe, actitudes. 

1. INTRODUCCIÓ 

Un deIs principals canvis que en els darrers anys ha tingut lloc a les nostres escoles 
ha estat 1'arribada d'alumnes de diferents parts del món a causa del fenomen de la immi
gradó. Aquests alumnes, com no podia ser d'altra manera, han arribat a 1'escola amb un 
bagatge cultural i lingüístic propi i diferent, és a dir, amb la seua perspectiva propia i dife
rent d'entendre el món i en un moment de la seua vida espedalment delicat i complex 
com és l' etapa escolar, l' etapa deIs aprenentatges sistematics globalment considerats, l' e
tapa de progressar en la seua comprensió del món. 
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Aquests aprenentatges els han dedur a terme a partir d'una cultura i d'una llengua 
alienes i en un marc de convivencia amb els alumnes que pertanyen a la llengua i cultu
ra que els acull. És evident que aquest panorama escolar relativament nou requereix, 
entre altres qüestions, que la universitat prepare els seus mes tres de manera adequada als 
nous contextos multiculturals i multilingües, tenint en compte tant els sabers conceptuals, 
com els procedimentals, i molt especialment els actitudinals. 

Tanmateix, i segons el nostre parer, és també bastant evident que no és aquest preci
sament el caso Així dones, partim de la hipotesi que la formació actual deIs estudiants de 
Magisteri no esta d'acord amb les necessitats de la societat i de 1'escola pel que fa a la 
diversitat de llengües i cultures que hi conviuen, i que en els currículums encara vigents 
és gairebé nurla la presencia de continguts relatius a la multiculturalitat i al multilin
güisme. 

EIs centres on hem dut a terme aquest treball són: 

Escola de Magisteri de la Universitat de Valencia. 

Facultat de Ciencies Humanes i Socials. Universitat Jaume 1 de Castello. 

Escola de Magisteri Edetania (centre adscrit a la Universitat de Valencia). 

2. OBJECTIUS 

Es tractava d'esbrinar si aquesta problematica de la diversitat lingüística i cultural 
que forma part de la realitat de 1'escola ara mateix és té en compte, d'alguna manera, en 
els plans d'estudi de Magisteri. 1 també volíem saber el coneixement que tenen i la valo
ració que fan els estudiants d'aquesta realitat plural i diversa a partir de la seua expe
riencia personal, independentrnent de la formació que els proporcionen els estudis de 
mestre. 
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Partint d'aquest proposit inicial hem formulat els objectius següents: 

1. Conéixer la formació de l'alumnat de primer curs pel que fa a la seua competen
cia multilingüe, i també les seues valoracions envers situacions multilingües, ate
nent la seua experiencia anterior a la universitat. 

2. Conéixer la formació de l' alumnat de tercer curs pel que fa a la seua competencia 
multilingüe, i igualment les seues valoracions envers situacions multilingües ate
nent, no només 1'experiencia externa a la universitat, sinó també la formació 
rebuda durant els seus estudis a la universitat. 

3. Conéixer la percepció que tenen els estudiants de tercer curs sobre la preparació 
que han rebut per ser mestres en una escola multilingüe. 

4. Saber la consideració que tenen els alumnes de tercer curs sobre el tractament del 
valencia dins de la formació multilingüe en els centres universitaris objecte d'a
quest estudi. 

5. Conéixer el currículum que se'ls proposa en la seua formació a través deIs pro
grames de les materies. 



6. Analitzar i reflexionar sobre els programes i, si escau, esbossar unes pautes per 
tal de modificar-los. 

3. METODOLOGIA 

D'una banda, hem analitzat la presencia i la consideració deIs aspectes multilingües 
i multiculturals en els programes de les assignatures de l'area de coneixement de 
Didactica de la Llengua i de la Literatura deIs tres centres participants en el treball. Ens 
hem limitat a aquesta area, tenint en compte que la primera qüestió que s'ha d'abordar 
en situacions de diversitat lingüística i cultural és l'aprenentatge i ensenyament de llen
gües, per tal de garantir-ne la comunicació i l'adquisició d'altres aprenentatges. 

L'analisi deIs programes ha consistit a trobar en cada programa, enunciats que con
tingueren referencies al multilingüisme i a la multiculturalitat, tant de manera explícita 
com de manera implícita. 

Hem considerat enunciats explícits, obviament, aquells en que apareixen explícita
ment els termes referits al multilingüisme i d'altres que signifiquen inequívocament con
vivencia o contacte de llengües o cultures. AIguns exemples són enunciats del tipus: 

Bilingüisme, plurilingüisme i multiculturalisme 

La programació: Introducció de la primera i segona llengua i de la llengua estran-
gera 

La societat, l'individu i l'educació bilingüe 

Plurilingüisme i educació 

Hem considerat implícits enunciats amb termes que, encara que fan referencia a 
situacions on es pot donar aquesta convivencia de llengües i cultures pot tenir, també, 
d'altres interpretacions. AIguns exemples serien: 

Context sociolingüístic 

Dedicar atenció especial als estudiants que provenen d'altres cultures. 

Educació i diversitat cultural 

Activitats per al coneixement mutu de les cultures de procedencia 

D'altra banda, hem elaborat un qüestionari organitzat en dos blocs (A i B) que hem 
passat a l'alumnat de primer i tercer curs de cadascun deis centres i que hem distribuYt de 
la manera següent: el bloc (A) als estudiants de primer i els dos blocs (A i B) als de ter
cer. 

En la primera part del qüestionari, pel que fa als estudiants de primer, hem intentat 
d'esbrinar quina mena de formació en llengües i sobre les llengües havien adquirit en el 
moment d'entrar a la universitat, és a dir, hem volgut obtenir dades sobre l'experiencia 
personal deIs estudiants en relació als temes deIs quals s'ocupa l'estudi, tenint en comp
te, tant la formació adquirida en les etapes d'ensenyament no universitari, com els conei
xements adquirits en altres ambits socials, i també les actituds constru'ides a partir de cre-
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ences i valors instal'lats en el seu entorn immediat. 1 aixo mateix pel que fa als alumnes 
de tercer curs, pero atenent també la formació adquirida en els seus estudis universitaris. 

Pel que fa al bloc B, hem volgut saber, també, la percepció que els alumnes de ter
cer tenen sobre la preparació que han rebut per a ser mes tres en una escola multilingüe, 
i la valoració que fan de la seua formació en valencia. 

4. ELS PROGRAMES 

4.1. DADES 

El nombre total de programes analitzats és de 92, deIs quals: 

42 corres ponen a la UV 

18 corresponen a l'EUME 

32 corresponen a la un 
D'aquests 92, 67 corresponen a assignatures troncals i la resta, 25, corresponen a 

assignatures optatives. 

Del total de programes:! 

38 contenen enunciats explícits 

21 contenen enunciats implícits 

53 no contenen cap enunciat que fa<;a referencia als temes que ens ocu
pen. 

És a dir, més del 50% deIs programes analitzats no tenen en compte les qüestions a 
les quals fa referencia aquest trebal!. 

Pel que fa al caracter tn~ncal o optatiu de les assignatures, del total de programes amb 
referencies explícites i implícites: 

31 corresponen a assignatures troncals 

7 corresponen a assignatures optati ves 

A partir de les dades anteriors, hem fet les valoracions següents: 

En primer lloc, considerem que els estudiants de Magisteri deIs nostres centres reben 
molt poca informació pel que fa a temes relatius al multilingüisme i la multiculturalitat. 

El fet que les referencies a aquestes situacions no apareguen en un gran nombre de 
programes ens fa pensar que l'ensenyament de les llengües en els nostres centres no s'a
dequa a les exigencies del que hauria de ser la didactica de la llengua en una societat mul
tilingüe com ho és ja la nostra i amb la perspectiva que, en un futur, encara ho sera més. 

Pel que fa al' analisi deIs enunciats sobre bilingüisme o multilingüisme, ensenya
ment de L1 i L2, cal destacar que aquests es refereixen majoritariament als programes 
d'educació bilingüe del nostre sistema educatiu, i no a les situacions de multilingüisme 

(1) Pel que fa al recompte del nombre de programes, hem de senyalar que en alguns apareixen tant enunciats 
explícits com implícits. És per aixo que la suma total excedeix de 92. 
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real dins i fora de les aules. Amb tot, el concepte de bilingüisme hi apareix poc, pero té 
més presencia que el de multilingüisme que és practicament inexistent. El mateix es pot 
dir del concepte de multiculturalitat i de les conseqüencies que se'n deriven en l' ensen
yament-aprenentatge de llengües. 

Com veiem, la configuració i els continguts deIs programes corresponen a currícu
lums de formació del professorat en contextos bilingües, com a molt, que a hores d'ara, 
ja no es corresponen amb la realitat multilingüe escolar ni social, tant pel que fa al nos
tre País, com a l'Estat Espanyol, com arreu de la Unió Europea. 

4. 2. CONCLUSIONS 

De tot el que s'ha dit anteriorment,es pot deduir que ni la realitat sociolingüística i 
cultural actual, ni tampoc els treballs de recerca teorics i practics duts a terme no han 
influH suficientment en la concepció deIs programes de didactica de la llengua, almenys 
pel que fa a les assignatures que hem estudiat. No obstant aixo, és ben sabut que no sem
pre es correspon el treball a les aules amb el seguiment exacte deIs programes. Per tant, 
és possible que, en el treball a les aules, sí que es tinguen en compte les qüestions a que 
ens hi referim, tot i que en molts programes no apareixen. 

5. ELS QÜESTIONARIS2 

Com ja hem dit a 1'apartat de Metodologia, el que hem intentat d'esbrinar amb les 
repostes del qüestionari, ha estat, d'una banda, les competencies lingüístiques i també 
les actituds envers el coneixement, l'ús i la convivencia de llengües deIs alumnes de pri
mer i de tercer cursos (bloc A) i, d'altra, la valoració que els alumnes de tercer curs fan 
sobre la formació que han rebut al llarg deIs estudis de Magisteri en temes relacionats 
amb 1'aprenentatge de llengües en situacions de diversitat lingüística (bloc B). 

Tot seguit passem a comentar i avaluar les respostes del qüestionari; abans, pero, 
volem fer les consideracions següents: 

-En aquest artic1e no ens referim a tot el qüestionari en el seu conjunt, sinó només 
a algunes de les qüestions que ens han semblat més significatives en relació als objec
tius que ens hem proposat i que hem mencionat més amunt, entre altres motius, per'raons 
de l' extensió requerida en aquesta publicació. 

-L'analisi que hem dut a terme del qüestionari, l'hem fet, en el cas del bloc A, com
parant les respostes deIs estudiants de primer i les de tercer curso La raó ha estat que hem 
considerat important la percepció diferent o semblant que puguen tenir els estudiants a 
1'inici o al final deIs seu s estudis. Si bé, a partir del qüestionari no podem esbrinar amb 
exactitud les causes d'aquestes diferencies o semblances, podem conjecturar que entre 
al tres qüestions, el pas per la universitat hi ha tingut influencia. 

-Les respostes del qüestionari ens han plantejat també alguns interrogants, els quals 
haurien de ser objecte d'altres estudis posteriors. 

(2) Veure Annex 1. 
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5. 1. EL BLOC A 

-Quina llengua fas servir per dur a terme les activitats següents? 

a) Parlar amb els teus amics 

b) Parlar amb la teua família 

e) Fer una gestió administrativa 

d) Escriure un examen 

Ir curs: valencia: a) 30% b) 41 % e) 14% d) 10% 

castella a) 49% b) 50% e) 77% d) 75% 

3r curs: valencia: a) 28% b) 40% e) 19% d) 13% 

castella: a) 46% b) 52% e) 69% d) 70% 

Pel que fa a l'ús i el coneixement, entre el valencia i el caste11a, el caste11a té un clar 
predomini sobre el valencia. Tanmateix, cal dir que hi ha una diferencia a favor de l'ús 
del valencia entre els estudiants de tercer en relació als de primer en algun deIs suposits 
considerats. Potser, aquesta diferencia és atribuIble al treba11 d'aprenentatge del valencia 
a la universitat. Pensem també que aquesta dada indica en els estudiants caste11anopar
lants un canvi d'actitud favorable al reconeixement i a l'acceptació d'altres 11engües. 

-Parles alguna aUra llengua a més del valencia i el castella? 

Ir curs: SÍ 42% NO 57% 

3r curs: SÍ 32% NO 67% 

-Escrius alguna aUra llengua a més del valencia i el castella? 

Ir curs: SÍ 47% NO 52% 

3r curs: SÍ 34% NO 65% 

Quant al coneixement oral i escrit d'una 11engua estrangera, els percentatges supe
riors corresponen a les res postes deIs alumnes de primer. Malgrat que la diferencia entre 
aquests dos grups és només de dos anys, podríem pensar que els nous estudiants arriben 
més preparats en coneixements de 11engües, o és fruit de la casualitat? En qualsevol cas, 
pensem que, en principi, el fet de conéixer més 11engües pot donar 110c a actituds més 
favorables envers la diversitat lingüística i més preparació per aprendre altres 11engües, 
la qual cosa també facilita una bona disposició en a110 que concerneix la convivencia de 
11engües a les aules. 

-De les llengües parlades al món, creus que hi ha de principals i secundaries? 

Ir curs: SÍ 75% NO 23% 

3r curs: SÍ 56% NO 40% 

Respecte a les actituds, considerem preocupant que tant en primer com en tercer el 
percentatge més alt de respostes es decante per considerar que sí que hi ha 11engües prin
cipals i 11engües secundaries. Encara que entenguen aquests termes en un sentit estricta
ment funcional, és a dir, en el sentit que hi ha 11engües que tenen més ambits d'ús que 
d'altres, etc. les respostes denoten actituds valoratives, si més no, esbiaixades, que no 
tenen en consideració els principals valors que es deriven de l'existencia de les 11engües, 
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com ara la diversitat de cultures que representen aquestes llengües; ni les perdues que 
deriven de la seua desaparició. 

Tanmateix, és interessant observar que la diferencia de percentatge en les res postes 
deis estudiants de primer i els de tercer canvia d'un 75% a un 56% pe! que fa al sí que 
hi ha llengües principals i llengües secundaries, i canvia també d'un 23% a un 40% pel 
que fa al no reconeixement d'aquestes diferencies entre les llengües. Evidentment és un 
fet esperan¡;ador el canvi d'actitud en els estudiants de tercer envers aquesta classifica
ció de les llengües, i demostra que els coneixements adquirits durant els seus estudis han 
influi1 en les actituds. 

-De les lIengües que maneges: 

a) Quina és la més útil 

b) La més prestigiosa 

c) La més facil d'entendre 

Ir curs: a) Valencia: 21 %. Castella: 55%. Totes I Cap: 10% 

b) " : 18%." : 42%. ": 14% 

c) " : 16% " : 55% " : 10% 

3r curs a) Valencia: 16% Castella: 46% Totes / Cap: 25% 

b) " : 17% " :39% " :22% 

c) " :13% " :50% " :22% 

En les respostes d'aquesta pregunta, pel que fa al valencia i al castella, el castella és 
la llengua més valorada. Com en el cas de la pregunta anterior, trobem interessant la 
diferencia de percentatges entre primer i tercer a favor d'aquest últim grupo Cal remarcar 
també, que molts alumnes de tercer responen TOTES/CAP, la qual cosa significa una 
bona actitud cap a la no discriminació de cap llengua. 

-Creus que el que saps d'una lIengua t'ajuda en l'aprenentatge d'aItres lIengües? 

Ir curs: SÍ 90% NO 8% 

3r curs: SÍ 94% NO 3% 

-Conéixer més d'una lIengua és un problema perque pot provocar dificultats a I'hora 
de parlar i escriure? 

Ir curs: sí 22% NO 77% 

3r curs: SÍ 12% NO 86% 

En aquestes preguntes que es refereixen a la interdependencia de llengües, els estu
diants opinen que no solament no dificulta els aprenentatges de diverses llengües, sinó 
que a més en faciliten l' aprenentatge mutuo A més, aquestes opinions que considerem 
molt favorables per als aprenentatges i la convivencia dellengües, es donen més entre els 
alumnes de tercer, la qual cosa ens indica la influencia que ha tingut el seu pas per la uni
versitat. 
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5. 2. CONCLUSIONS DEL BLOC A 

Resumim ara els resultats obtinguts en aquesta primera part del qüestionari: 

-L'increment en tercer curs d'estudiants que s'expressen en valencia en tots els 
ambits d'ús relacionats excepte en el familiar. 

-L'increment del nombre d'estudiants que arriben a la universitat coneixent 
almenys tres llengües, naturalment amb nivells de competencia diferents. 

-EIs percentatges més baixos, en els estudiants de tercer, de respostes que indiquen 
valoracions discriminatories envers les llengües. 

-El gran nombre de respostes que valoren adequadament els fenomens d'interde
pendencia de llengües. 

Tenint en compte el que acabem de dir, podem conc1oure que, en principi, hi ha 
alguns punts de partida interessants per dur a terme un treball amb els nos tres estudiants 
que, d'una banda, es propose l'acceptació i valoració de les situacions de diversitat lin
güística i, d'altra, les formes d'intervenció més adequades per a uns aprenentatges lin
güístics efica¡;os; i ai'Xo en una doble perspectiva: la de la propia formació com a apre
nents de llengües i la de la formació com a futurs mestres. 

5. 3. EL BLOC B 

-L'escola muItilingüe i muIticultural és: 

a) conflictiva: 1 % 

b) complexa: 12 % 

c) enriquidora: 62% 

d) necessaria: 26% 

Una gran majoria de respostes es decanta per la valoració més positiva i només un 
1 % opta per la valoració més negativa. Aquestes respostes mostren c1arament una acti
tud molt favorable cap al' escola multilingüe i multicultural. 

-Estas preparat per a ser mestre o mestra en una escola plurilingüe? 

a) Amb moltes dificultats: 31 % 

b) Sense cap problema: 51 % 

c) Amb un recicIatge específic: 18% 

Si sumem els percentatges corresponents a a) i c) tenim un 49% d'estudiants que no 
es consideren preparats de manera suficient front a un 51 % que sí que s'hi considera. 
Pensem que aquests no són uns bons resultats pel que fa a la qualitat de la formació que 
els proporciona la universitat, que indiquen, per tant, mancances en els estudis de 
Magisteri. 

-Has treballat durant la carrera temes relacionats amb el plurilingilisme? 

a) De manera ai1lada: 9% 

b) Cap referencia: 5% 
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e) Com a part del programa d'alguna assignatura: 73% 

d) En el Practicum: 13% 

El 86% deIs estudiants manifesten haver treballat temes sobre plurilingüisme com a 
part d'un programa en alguna de les materies del seu currículum. Si comparem aquesta 
dada amb les respostes de la pregunta 2 d'aquest bloc B i si tenim en compte que les 
referencies sobre plurilingüisme gairebé no apareixen en els programes de les assignatu
res que hem analitzat, haurem d'interpretar que aquest treball s'ha dut a terme de mane
ra ocasional i del tot insuficient. 

-Has rebut alguna preparació específica en relació a l'edueació plurilingüe (cursos, 
eongressos seminaris, etc.) al marge deis estudis de Magisteri? 

a) Organitzats per la Universitat: 27% 

b) Organitzats per alguna altra institució: 38% 

e) En cap oeasió: 35% 

En total, el nombre de respostes que manifesten haver rebut alguna mena de prepa
ració en relació a l'educació plurilingüe s'eleva a un 65%. Aquesta dada és important, 
perque, si més no, indica l'interés d'una majoria d'estudiants a completar la formació que 
els dóna la universitat. 

5. 4. CONCLUSIONS DEL BLOC B 

Els resultats de les respostes que hem analizat en aquest bloc B del qüestionari mos
tren també punts de partida interessants per al nostre treball amb els estudiants, com ara: 

-L'opinió majoritaria que valora com enriquidora l'escola multilingüe i multicul
tural. 

-L'alt percentatge d'alumnes que completen la seua formació inicial pel que fa a 
aquests temes que ens ocupen. 

D'altra banda, les respostes relatives a la pregunta sobre com valoren la preparació 
que reben a la universitat per a ser mestres ens planteja la necessitat d'aprofundir en 
l'analisi de l'adequació deIs actuals estudis de Magisteri per tal d'aconseguir una prepa
ració optima en els nostres estudiants. 

6. CONCLUSIONS FINALS 

Com ja hem dit més amunt en les conclusions deis apartats anteriors (programes, 
Qüestionari: bloc A i bloc B) respecte deIs estudiants les nostres conclusions són mode
radament satisfactories, tant en relació a les actituds que mostren respecte a la conside
ració igualitaria de les llengües i a la valoració de l'escola diversa lingüísticament i cul
turalment, com pel que fa al coneixement de llengües estrangeres i també a l'ús del valen
cia. 

Respecte del currículum deIs estudis de Magisteri, constatem el desfasament deIs 
programes analitzats en relació a la realitat escolar actual; aquesta constatació es fa més 
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evident si tenim en compte la valoració que fan els estudiants de la preparació que reben 
a la universitat; recordem que gairebé un 50% la consideren insuficient. 

Així doncs, tot i tenir en compte que cal aprofundir en l' analisi de molts deIs temes 
objecte d'aquest treball, pensem que podem concretar algunes propostes, com ara la 
necessaria adequació de les assignatures de l'3.rea de Didactica de la llengua i la literatu
ra a la realitat multilingüe i multicultural de l'escola. Igualment, la coordinació deIs con
tinguts que es treballen en les diferents llengües del currículum deIs nostres estudiants ( 
catala, castella, francés i anglés). 

En definitiva, es tracta d'aportar elements per tal d'iniciar un procés de reflexió sobre 
la formació inicial deIs nostres estudiants que, entre d' altres qüestions, fac;a possible la 
presa de consciencia: 

-deIs canvis que s'han produYt i encara es produeixen en la societat en general i en 
la institució escolar en particular pel que fa a la convivencia de llengües i cultures 
diverses, 

-de les causes d'aquests canvis i de les conseqüencies que se'n deriven en el seu 
treball de mestres, 

-de la necessitat d'assumir aquests canvis potenciant el que tenen d'enriquidor i 
aplicant els recursos per resoldre els conflictes que, evidentment, es produeixen. 

Finalment, aquest procés de reflexió ens ha de conduir a aconseguir aprenentatges 
lingüístics eficac;os, tant des del punt de vista procedimental i conceptual, com, i sobre
tot, actitudínal. 
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ANNEXI 

QÜESTIONARI: ESTUDI SOBRE LA FORMA CIÓ PLURlCULTURAL 1 
PLURILINGÜE DE L' ALUMNAT DE MAGISTERI 

BLOCA 

1. Quina llengua fas servir per dur a terrne les aetivitats lingüístiques següents? 

a) Parlar amb els teus arnies. 

b) Parlar amb la teua farrnlia. 

e) Fer una gestió administrativa. 

e) Eseriure un examen. 

2. Parles alguna altra llengua a més del valencia i el eastemi? Quina o quines? 

3. Eserius alguna altra llengua a més del valencia i el eastella? Quina o quines? 

4. Quantes llengües diries que es parlen al món? 

a) Entre 1000 i 2000 

b) Més de 500 

e) Unes 50 

d) ................ . 

5 .De les llengües parlades al món, ereus que n'hi ha de principal s i de seeundanes? 

6. Et consideres una persona plurilingüe? 

7. De les llengües que maneges quina és per tu 

a) La més útil 

b) La més prestigiosa 

e) La més racil d'aprendre 

8. Quin eurs d'idiomes faries prioritanament? 

a) Francés 

b) Catala 

e) Anglés 

d ) .............. .. 

9. On has aprés el que saps de les llengües que eoneixes? 

a) A l'eseola (en classe de llengua, en les altres materies) 

b) b) Amb els arnies 

e) A casa 

d) A tots aquests lloes 

10. Quan ereus que s'aprén millor una segona llengua? 

a) De petit 

b) En qualsevol moment sempre que es donen les cireumstaneies adequades. 

11. T'interessa aprendre llengües? 

12. Creus que el que saps d'una llengua t'ajuda en l'aprenentatge d'altres llengües? 

13. Conéixer més d'una llengua és un problema perque pot provocar difileultats a l'hora de 
parlar i eseriure? 
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14. Per a que serveix conéixer diferents llengües? 

a) Per relacionar-se amb la gent 

b) Per aprendre coses 

c) Per a no res en especial 

d) Per tenir una educació multilingüe com requereix el món del segle XXI 

e) Per mantenir una cultura 

BLOCB 

18 

l.L'escola multilingüe i multicultural és: 

a) Conflictiva 

b) Complexa 

c) Enriquidora 

d) Necessaria 

2. Estas preparat per ser mestre o mestra en una escola multilingüe? 

a) Amb moltes dificultats 

b )Sense cap problema 

c) Amb un reciclatge específic 

3 .Coneixes els diferents programes lingüístics del sistema educatiu valencia? 

4. Has treballat durant la carrera temes relacionats amb el plurilingtiisme? 

a) De manera aillada 

b) En cap ocasió 

c) Com a part del programa d' alguna as signatura 

d) En el Practicum 

5. Has tingut contacte directe amb situacions de plurilingüisme? 

a) En contextos de món educatiu 

b) En contextos aliens al món educatiu 

c) En cap ocasió 

6. Has rebut alguna preparació específica en relació al' educació plurilingüe fora de la carre
ra? 

a) Cursos, congressos, seminaris, etc. organitzats per la Universitat 

b) Cursos, congressos, seminaris, etc. organitzats per alguna altra institució 

7. La Universitat facilita suficientment la formació de l'alumnat pel que fa al coneixement del 
valencia? 

8. El professorat en general mostra interés per la formació de l'alumnat pel que fa al valencia 
com a eina professional que és? 

9. EIs alumnes mostre interés per formar-se en valencia com a eina professional que és? 

10. Que penses del futur del valencia en l'educació primaria i secundaria? 

a) Acabara desapareixent 

b) Progressara si hi ha un treball intens per part deis col.lectius implicats 

c) Va cap a un revifament definitiu 


