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El Programa de Llengües i Cultures d’Origen, una aposta pel reconeixement de la diversitat 

lingüística i cultural del sistema educatiu de Catalunya 

 

Ponents: Núria Miró i Montserrat Montagut. Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen del 

Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) 

 

La ponència presentarà el Programa Llengües i Cultures d’Origen, un programa de llarga trajectòria 

en el sistema educatiu de Catalunya que fou publicat oficialment el 2018.  L’objectiu d’aquesta 

iniciativa institucional és posar de relleu la riquesa lingüística i cultural que han aportat als centres 

educatius de Catalunya els alumnes d’origen estranger, un col·lectiu nombrós que ha experimentat 

un creixement exponencial des del tombant de segle i amb motiu dels fluxos migratoris. En els seus 

inicis el programa s’orientava a facilitar la integració educativa de l’alumnat nouvingut i a 

promoure el reconeixement de la diversitat lingüística. Del 2018 ençà el programa ha crescut, 

incorporant-hi nous objectius i actuacions, i configurant-se com un programa d’abast universal que 

vol contribuir a l’adquisició, per part de tot l’alumnat, d’unes competències que es consideren 

bàsiques per a la construcció de ciutadanies democràtiques en un context multilingüe i 

multicultural: la competència plurilingüe, la intercultural i la global. Aquest gir conceptual s’està 

implementant en el sistema de manera progressiva, especialment en l’etapa d’estudis obligatoris, 

amb actuacions adreçades als centres educatius, al professorat i a l’alumnat. Durant la sessió 

s’explicarà l’evolució del programa i es presentaran documents curriculars, materials didàctics i 

experiències d’aula adreçades a facilitar la incorporació curricular de llengües hereditàries i el 

reconeixement acadèmic d’aquests aprenentatges, i a implementar projectes de cooperació 

educativa internacional. Amb aquesta actuació es pretén, en definitiva, fer aflorar la riquesa 

lingüística i cultural del sistema, i estimular l’ensenyament i aprenentatge d’unes llengües que, 

malgrat no ser majoritàries en el sistema, formen part del bagatge cultural d’una bona part de la 

nostra ciutadania i són estratègiques en una societat empoderada, competitiva i oberta al món.  

 

Requeriments tècnics de la presentació: projectar una presentació en diapositives. 

 

Llengua de la presentació: Llengua catalana 

  

 

mailto:info@linguapax.org
mailto:info@linguapax.org
mailto:info@linguapax.org
http://www.linguapax.org/

