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El terme translanguaging (o transllenguatge) ha esdevingut en els darrers deu anys un dels termes 

més freqüents en sociolingüística educativa i, de retruc, en la didàctica de les llengües (Bonacina-

Pugh, da Costa Cabral & Huang, 2021; Cenoz & Gorter, 2021). García & Wei (2014, p. 2) 

defineixen el concepte de la manera següent: “Un enfocament sobre l’ús del llenguatge, el 

bilingüisme i l’educació dels bilingües que considera les pràctiques lingüístiques dels bilingües no 

en el sentit de dos sistemes lingüístics autònoms, tal com s’ha fet tradicionalment, sinó en el d’un 

sol repertori lingüístic amb trets que s’han construït socialment com a pertanyent a dues llengües 

diferents”. Les maneres com s’ha usat el terme i com s’han implementat pràctiques que hi fan 

referència han estat diverses i obertes al debat (per exemple, la noció que les llengües en si mateixes 

no existeixen sinó que són construccions), per la qual cosa ha estat necessari fer aclariments 

explícits sobre el significat del concepte (García & Otheguy, 2020). Les crítiques del concepte i de 

les pràctiques educatives associades s’han centrat en la creació d’estereotips inversos, els efectes 

negatius que pot tenir en comunitats indígenes i les escasses evidències empíriques de la seva 

implementació (Salaberry, 2020; Bonnin & Unamuno, 2021; Tedick & Lyster, 2020). En aquest 

treball, fem un repàs a l’origen i desenvolupament del concepte centrant-nos en la manera com s’ha 

aplicat en l’entorn escolar catalanoparlant en l’ensenyament de les llengües oficials i les addicionals 

(Vallejo & Dooly, 2019). Es fa una avaluació crítica de l’impacte que pot tenir la seva 

implementació en un sistema escolar com el català i es repassen les propostes sostenibles (Cenoz & 

Gorter, 2017) per a la seva implementació en l’entorn escolar català. 
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