
Un exemple de plurilingüisme
 Una descripció del repertori lingüístic d’un Europeu o 

Europea:
 És capaç d’escriure i parlar  la varietat estàndard que 

ha après en l’escola.
 És capaç de parlar la varietat de la seua primera 

llengua d’acord amb les normes de la regió o de la 
seua generació.

 És capaç de parlar i escriure la llengua pròpia del seu 
territori.

 És capaç d’entendre una o més llengües estrangeres 
a nivell molt bàsic.

 És capaç de parlar i escriure un llengua estrangera 
amb un domini alt.



Eines per promoure el 
plurilingüisme en Europa
 El MECR: adreçat als 
ensenyants de llengües.

 El PEL Portfolio Europeu 
de les Llengües: adreçat 
als aprenents.

 La Guia pel 
Desenvolupament de 
Polítiques Lingüístiques 
en Europa: adreçat als 
legisladors i 
responsables de les 
polítiques lingüístiques 
del països i territoris.
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El Portfolio Europeu de les 
Llengües
 Què és el Portfolio  Europeu de les Llengües?
 És un document personal promogut pel 

Consell d’Europa, on la persona que aprèn o 
ha après diverses llengües –dins o fora del 
sistema educatiu - pot enregistrar les seues 
experiències i el progrés  en l’aprenentatge  
de llengües, amb l’objectiu de fomentar la 
reflexió, autonomia de l’aprenent i el 
plurilingüisme.



El Portfolio Europeu de les 
Llengües, Com naix?
 El Portfolio Europeu de les Llengües  (PEL) és un 

projecte desenvolupat i pilotat pel Departament de 
Política Lingüística del Consell d’Europa des de 1998 
fins a l’any 2001. Este projecte en va ser presentat de 
forma general per a tot Europa durant la realització 
de l’Any Europeu de les llengües en 2001. EL PEL 
està estretament relacionat amb el Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, 
ensenyar i avaluar.

 Cada país ha realitzat i validat el seu propi model de 
Portfolio.



El Portfolio permet:
 Reflectir el que el titular sap fer en cada una de les 

llengües que coneix.
 Enregistrar les experiències pròpies d’aprenentatge 

de llengües i cultures i reflexionar sobre elles.
 Anotar els avanços que cada persona realitza en 

l’aprenentatge de llengües i marcar-se noves metes.
 Reconèixer com i quan s’aprèn
 Participar de forma activa i conscient en els 

aprenentatges.
 Orientar la motivació, augmentar l’autoestima i 

potenciar el desenvolupament d’estratègies 
d’aprenentatge.



Per a què serveix el PEL?
 Per a millorar l’aprenentatge d’idiomes i la 

capacitat d’avaluació.
 Per a encoratjar a les persones a aprendre 

llengües durant tota la vida.
 Per a facilitar la mobilitat en Europa, per mitjà 

d’una descripció clara i reconeixedora de les 
competències lingüístiques.

 Per afavorir l’enteniment i la tolerància entre 
els ciutadans d’Europa (competència, 
plurilingüe, intercultural).



Components del PEL

 Passaport

 Biografia

 Dossier



Components del PEL. Passaport
 Passaport de llengües: és el resum de les 

competències adquirides en les diferents llengües, 
resum que es defineix en termes de capacitats i 
atenent les indicacions del MECR.

 Registra qualificacions formals.
 Descriu les competències lingüístiques i les 

experiències lingüístiques i interculturals més 
significatives.

 Permet l’autoevaluació, l’avaluació per part del 
professorat i part de les comissions d’elaboració 
d’exàmens oficials.

 Indica qui ha avaluat, quan i amb quins criteris...
 Competències: comprendre (auditiva i lectora), parlar 

(expressió i interacció) i escriure (5 competències).



Components del PEL. Biografia
 Biografia: en ella es descriuen les experiències del 

titular en cadascuna de les llengües i està dissenyada 
per servir de guia a l’aprenent a l’hora de planificar i 
avaluar el seu progrés. 

 La biografia permet al titular/aprenent:
 Involucrar-se en la planificació, reflexió i l’avaluació 

del seu procés d’aprenentatge.
 Estimular l’enregistrament del que es capaç de fer en 

cada una de les llengües.
 Estimular la recollida d’informació sobre les 

experiències lingüístiques i culturals obtingudes dins 
i fora del context educatiu formal.

 Fomentar el plurilingüisme.



Components del PEL. Dossier
 Dossier: conté exemples de treballs personals 

per il·lustrar i documentar les capacitats i 
coneixements lingüístics enregistrats en la 
Biografia o el Passaport (certificats, diplomes, 
treballs escrits, projectes, treballs d’audio, 
video, presentacions etc). 
 



Funcions del PEL
 Funció Pedagògica:
 Fer el procés d’aprenentatge més transparent 

per a l’alumnat.
 Ajuda a desenvolupar la capacitat de reflexió 

sobre el procés d’aprenentatge i així es 
potencia l’assumpció de responsabilitat sobre 
este procés (aprendre a aprendre).

 Fomenta l’autonomia de l’alumnat i promou 
l’educació per a tota la vida.



REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS 
D’APRENENTATGE



Funcions del PEL
 Funció informativa o de registre:
 L’objectiu no és substituir certificacions i 

diplomes després d’haver aprovat exàmens 
formals sinó completar eixes certificacions 
amb informació complementària sobre les 
experiències i competències lingüístiques 
demostrades pel seu titular.

 Facilita la mobilitat individual i uneix les 
diferents qualificacions de tots els estats als 
nivells del MECR.



Qui l’utilitza?
1 Un aprenent de manera autònoma

2 Un aprenent en classe d’una llengua 
estrangera per reflexionar amb els seus 
companys i amb el docent.

3 Un aprenent amb diversos docents en el 
centre educatiu, en diverses classes i 
llengües.



Models de PEL
 Quants models n’hi ha? Els models de PEL 

varien segons el país i el context educatiu. 
Tots els portfolios són examinats pel Comité 
de Validació.

 On podem trobar els models? Es poden 
trobar els enllaços per accedir als diferents 
portfolios de cada país en la pàgina web del 
Consell d’Europa. El model de portfolio de 
l’estat espanyol es pot trobar a : 
http://www,oapee.es/oapee/inicio/iniciativa/
potfolio.html



El PEL en L’Estat Espanyol
 Març de 2001:  es constitueix el  Comité Nacional pel 

desenvolupament d’un Portfolio Europeu de les llengües per la 
seua aplicació en l’Estat Espanyol.

 Febrer de 2003 presentació prototips
 El 7 de novembre de 2003 es validen els tres models presentats. 

En 2004 es valida el Portfolio d’Adults. 
 Programa d’experimentació durant tres cursos acadèmics. Durant 

el curso escolar 2004 / 2005, en aquelles Autonomies  amb 
llengües pròpies es tradueixen i editen els diferents models. 

 Tots els Portfolios compten amb una guia de suport al 
professorat i en el cas del PEL de Secundària, a més a més, amb 
una exhaustiva Memòria d’experimentació. 



PEL i les seues modalitats
 L’aplicació del PEL a l’Estat Espanyol compta 

amb quatre Portfolios per a diferents grups 
d’edat:

 1 El Portfolio d’Educació Infantil de 3 a 8 
anys.

 2 El Portfolio d’Educació Primària de 8 a 12 
anys.

 3 El Portfolio de Secundària de 12 a 18 anys.
 4 El Portfolio per adults.



El PEL Infantil
 PEL Infantil 

◦ L’Estat Espanyol, de moment, és l’únic país que ha 
dissenyat un PEL específic d’Infantil. Té  forma de joc 
de taula i s’introdueix el concepte dels “colors de las 
llengües”, que representen els idiomes que estudien 
els alumnes. 



PEL Primària
 PEL de Primària 
  Té forma de caixa (element lúdic) i, dins 

d’ella estan els tres documents que 
conformen el PEL. Continua el concepte dels 
“colors de las llengües” que és del PEL 
d’Infantil.



PEL Secundària

 Té forma de quadern

 Suggeriments:
 concreció dels descriptors de cada nivell i es 

considera que deuria arbitrar-se algun sistema per 
millorar el rendiment respecte al gran nombre de 
taules en la Biografia Lingüística. 

 Un Portfolio específic per cada nivell dins de 
l’Educació Secundària: primer i segon cicle, amb 
l’adaptació dels descriptors. 



PEL Adults
 El PEL d’Adults 
◦ � Té forma de quadern amb separadors per a les 

diferents parts i fulles fotocopiables 
◦ � És el que més s’apropa a la filosofia del PEL pel 

que fa a facilitar la mobilitat de l’aprenent autònom 
i la descripció clara de qualificacions en un format 
estàndard. 
◦ � En este sentit i per facilitar l’accés, estalviar espai 

i acumulació de materials, l’existència d’un PEL 
electrònic seria també de gran utilitat. 
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Passaport i Portfolio Digital
 Existeix un model digital en anglès en la 

pàgina web del Consell d’Europa.
 Es pot descarregar.



CÓM UTILITZEM EL PEL EN L’AULA?

1.PEL com a part de la programació o com a eix 
central:
1.Utilitzem els descriptors per avaluar aprenentatges.
2.Elaborem ítems de conteniguts lingüístics.

1.Es pot utilitzar de manera esporàdica.
2.Es pot utilitzar amb freqüència, però com a 

material complementari.



El futur del PEL. Propostes de 
millora.
 Propostes: es proposa el disseny d’un PEL electrònic 

de l’Estat Espanyol que innovara i millorara els 
aspectes dels actuals portfolios. 

 Les edicions en paper presenten alguns límits que 
poden ser superats per les versions digitals del PEL: 
poden crear una versió realment plurilingüe, amb 
enllaços, compte de correu, dispositius 
d’emmagatzegament, programes d’animació, 
diversificació per nivells... Este serà un repte de futur 
que seria interessant assumir. 



Programa d’experimentació PEL en 
País Valencià

 Aspectes positius:

 Reflexió sobre ensenyament de llengües
 Coordinació entre professorat
 Tractament integrat de l’aprenentatge de llengües
 Fomenta el procés d’aprendre a aprendre. Millora les 

actituds cap a l’aprenentatge de llengües.
 Fomenta la participació de les famílies
 Ajuda al reconeixement de la diversitat lingüística



Propostes de millora del PEL País 
Valencià
 Aspectes negatius: 
 Dificultat en seqüenciar els descriptors.
 Els descriptors arriben fins al nivell A2 en 

primària: són clarament insuficients per a 
les llengües pròpies

 El material de Educació Infantil i Primària és 
poc pràctic, per la seua presentació, tipus 
de paper i activitats proposades.

 L’ús del PEL consumeix molt de temps



INDEX
 Part I: Anàlisi de les polítiques lingüístiques 

en Europa.
 Part II: Qüestions a tindre en consideració al 

desenvolupar polítiques lingüístiques
 Part III:



GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES EN EUROPA

 Versió: principal i executiva
 Part I: Anàlisi de les polítiques lingüístiques 

en Europa.
◦ 1 Estereotips-preconcepcions
◦ 2 La llengua i la nació
◦ 3 La llengua i l’economia
◦ 4 Les llengües oficials
◦ 5 Les llengües estrangeres
◦ 6 Obstacles: cost, qualitat, estereotips, gestió i 

organització i qüestions polítiques.



GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES EN EUROPA
 Part II: Qüestions que cal tindre en consideració al 

desenvolupar polítiques lingüístiques
 1 Els factors socials:
◦ Tradició metodològica en l’aprenentatge de llengües
◦ Actituds dels aprenents i la societat envers 

l’aprenentatge i les llengües
◦ Les necessitats de la societat i de l’aprenent
◦ Els beneficis i cost econòmic
◦ Paper de l’anglès
◦ Anàlisi del sistema educatiu i les opcions curriculars en 

l’ensenyament de llengües.



GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES EN 
EUROPA
 2 Els factors lingüístics:
◦ Informació sobre l’ús de la llengua o llengües en un 

àrea geogràfica
◦ Mètodes per analitzar l’ús: qüestionaris, entrevistes
◦ Mètodes  per analitzar les necessitats: qüestionaris, 

discussions, entrevistes, tests ets
◦ Informació sobre polítiques lingüístiques en altres 

països.



GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES EN 
EUROPA
 Com crear condicions favorables per 

promoure el plurilingüisme?
 Campanyes informatives: beneficis del 

plurilingüisme, nous mètodes d’ensenyament 
etc

 La representació de diverses llengües en 
l’àmbit públic.

 La participació de la ciutadania en activitas 
com el dia Europeu de les llengües.

 L’avaluació positiva del plurilingüisme per 
part de les administracions i polítics.



GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES EN 
EUROPA
 Com crear condicions favorables per 

promoure el plurilingüisme?
 Trencar amb la rígida divisió  de 

l’ensenyament de les diverses llengües.
 Innovació curricular.
 Implicació de les famílies.
 Introducció del Portfolio coma mitjà per 

reconèixer totes les competències.
 Formació per als legisladors i dissenyadors 

de les polítiques lingüístiques sobre el 
plurilingüisme i els seus beneficis.



 Part III: Formes organitzatives/models de 
l’educació plurilingüe
◦ 1 Identificar els objectius  apropiats: objectius 

realistes i basats en el MECR
◦ 2 Aplicació de canvis en el sistema educatiu:
 Modificació del currículum tradicional
 Introducció de mètodes alternatius en l’ensenyament i 

aprenentatge de llengües
 Elecció de mètodes d’ensenyament i aprenentatge, de 

contingut i avaluació.
 3 Formació del professorat.
3 Elecció de model/opcions organitzatives
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