
Metodologia 

La llengua és una forma d’interacció social i amb la metodologia de l’Escoles 

Oficials d’Idiomes pretenem ensenyar els nostres alumnes a comunicar-se en 

la llengua objecte d’estudi, partint d’un model de llengua enfocada  cap a 

l’acció , centrat en l’ús social de la llengua, segons els paràmetres establerts 

pel MECR. 

Per poder desenvolupar la competència comunicativa , l’ensenyament  

s’assenta en el desenvolupament de la competència gramatical  (del sistema 

lingüístic), el desenvolupament de la competència discursiva  (capacitat per a 

organitzar i cohesionar un text coherent amb la situació), el desenvolupament 

de la competència pragmàtica  (segons interlocutors, contexte, intenció, etc.) 

el desenvolupament de la competència estratègica (capacitat de reacció en 

situacions en les quals la comunicació pugui arribar a quedar-se 

momentàniament interrompuda, capacitat d’aprendre i solucionar dèficits) i el 

desenvolupament de la competència sociocultural . 

Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en si mateixes, sinó 

que s’activen a través d’activitats comunicatives en les quals s’integren les 

destreses  de comprensió, expressió, interacció i mediació.  

El material  utilitzat pel departament d’alemany per al desenvolupament 

d’aquestes activitats serà variat i autèntic. Ens sembla important adequar els 

materials i activitats a les necessitats reals de comunicació  dels alumnes 

adults i  donar prioritat al concepte d’adequació lingüística  davant de la mera 

i/o exclusiva correcció gramatical. 



Considerem així mateix que el correcte desenvolupament de la competència 

comunicativa s’assoleix amb la integració  de les diferents destreses 

comunicatives, la autenticitat  en les tasques i situacions plantejades, i la 

interacció  dels alumnes i entre aquests i els professors.  

Els errors  formen una part fonamental del procés d’adquisició de la L2, i per 

tant no es contemplen com a aspectes negatius, sinó com a manifestacions 

d’un estadi d’interllengua . Això no implica que els aspectes gramaticals de la 

llengua s’han de desatendre, sinó que s’han de programar activitats variades 

dirigides a la reflexió lingüística .  

Pel que fa a l’adquisició del lèxic  s’ha de tenir en compte la distinció entre 

vocabulari actiu i passiu , la contextualització , l’establiment de relacions , el 

reciclatge  freqüent, i l’ús d’estratègies  d’aprenentatge. 

L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols  

tant del professor com de l’alumne. En aquest enfocament tant l’aprenent com 

el professor es converteixen en mediadors, impulsors, motivadors i 

monitors del processos d’aprenentatge , al mateix temps que es relacionen 

com a membres d’un equip . A partir dels rols esmentats es deriva la necessitat 

que l’alumnat desenvolupi gradualment l’aprenentatge autònom , que serà 

fomentat pel professorat.  

El llibre de text  s’utilitza com un recurs més per aconseguir assolir els 

objectius i continguts marcats a la programació. Però, ja que l’enfocament que 

descriu el MECR està clarament centrat en l’acció, l’objectiu final és la 

realització d’una sèrie de tasques , que no són exclusivament lingüístiques, 



encara que comportin activitats lingüístiques i que requereixin la competència 

comunicativa de les persones.  

La llengua vehicular  d’ensenyament serà sempre en principi l’alemany . Quan 

sigui necessari es puc recórrer a qualsevol de les dues llengües oficials de la 

comunitat. 



 


