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La promoció de l’ús de la llengua  
des del sistema educatiu:  

una qüestió oberta
Emili Boix-Fuster 

F. Xavier Vila
Universitat de Barcelona

L’escola i la promoció de l’ús de la llengua

D’ençà de la recuperació de les mínimes llibertats lingüístiques, el sistema edu-
catiu ha estat, al costat ―o fins i tot per davant― de l’Administració autonò-
mica i local i els mitjans de comunicació, la punta de llança de la difusió del 
català a tots els seus territoris. Gràcies sobretot a l’escola, els nivells de conei-
xement del català de les generacions joves se situen avui en xifres molt més 
altes que no pas la mitjana arreu del domini (Sorolla en premsa). A Catalunya, 
per exemple, i malgrat les moltes mancances que s’hi puguin adduir, fins i tot es 
pot parlar de les primeres generacions quasi totalment alfabetitzades en català 
de tota la història. 

Al principi del procés de normalització lingüística molta gent esperava que 
l’escola seria també el motor de la transformació dels usos lingüístics entre les 
noves generacions. Hi havia l’esperança, potser ingènua, que la difusió de la 
capacitat de parlar el català retornaria aquest idioma a la seva posició de llen-
gua comuna generalitzada. Ben aviat, però, es va començar a copsar que això 
no era ben bé així, perquè l’extensió del coneixement no desencadenava una 
modificació en profunditat de les pautes de tria de llengües. El fenomen no era 
sorprenent en termes sociolingüístics, ans al contrari. Després de tres segles de 
polítiques de minorització de la llengua del país, la majoria de la població local 
havia interioritzat la norma de passar-se a la llengua de l’Estat amb tothom qui 
no fos catalanoparlant natiu, i així, encara que l’escola anés assumint el cata-
là com a idioma vehicular principal, tot sovint el castellà continuava funcio-
nant com a llengua franca per defecte entre catalanoparlants i castellanopar-
lants (Boix Fuster 1993; Strubell i Boix-Fuster 2011; Vila i Moreno 1996). 

La constatació que la implantació del català a l’escola no anava acompa-
nyada d’una ràpida recuperació de la llengua també en els usos privats de les 
noves generacions va desfermar tota una sèrie de diagnòstics més o menys 
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pessimistes que van acabar fixant-se en l’expressió, atribuïda a Jordi Pujol, 
«hem guanyat l’escola però hem perdut el pati», com si les noves generacions 
haguessin abandonat la llengua de manera definitiva. La veritat era, i continua 
essent, més complexa (Vila 2006): ni tota l’escola a Catalunya funciona en ca-
talà, ni el català ha desaparegut dels patis. Certament, per exemple, l’any 2013, 
un 37% de l’alumnat de quart d’ESO declarava no usar mai el català amb els 
companys i un 14% deia fer-ho poques vegades. Alhora, però, també és cert 
que un 23,1% del mateix grup d’edat deia parlar sempre en català amb els seus 
companys, un 11,9% fer-ho sovint i un 13,4% fer-ho mitjanament (Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 2014, 91). Tampoc el consum de 
productes culturals en català era generalitzat, tot i que aquí l’oferta té un com-
ponent decisiu: el mateix any 2013, un 54% d’alumnes de quart d’ESO decla-
rava que no mirava (gaire) la televisió en català, mentre que la xifra dels qui 
no llegien (gaires) llibres en català era el 35% de l’alumnat. En altres paraules, 
encara que les dinàmiques siguin de fet diferents segons els territoris (Vila i 
Sorolla en premsa), a la majoria del domini resulta inexacte afirmar que les 
noves generacions abandonen el català, per bé que sí que sigui evident que una 
part molt significativa de l’alumnat de Catalunya ―i encara més, del conjunt dels 
territoris de llengua catalana― manté una vinculació nul·la o pràcticament nul-
la amb l’ús actiu de la llengua catalana, ja sigui en el terreny interpersonal o 
en el terreny del consum cultural. 

La desvinculació respecte del català en l’ús privat o en el consum cultural 
és sens dubte el resultat de molts anys de polítiques públiques de minorització 
lingüística que han fet que, a hores d’ara, aquesta llengua sigui força prescin-
dible a l’hora de viure als territoris de llengua catalana. Aquesta circumstància 
és, no cal dir-ho, un repte de primera magnitud per a la sostenibilitat de la 
mateixa llengua catalana, que només podrà sobreviure en la mesura que sigui 
assumida com un patrimoni i un recurs comú del conjunt de la població, sigui 
quina sigui la llengua inicial de cadascú. Però és també un repte per a la cohesió 
de les societats catalanòfones, perquè ¿com pot aspirar a la cohesió social una 
societat en què amplis sectors queden al marge de la vida que es realitza en la 
llengua pròpia del país? Com pot parlar-se d’integració i arrelament quan hom 
fa vida prescindint absolutament de la llengua de la societat d’acollida? Perquè 
una cosa és apreciar les excel·lències del plurilingüisme i una altra de molt dis-
tinta és fer-lo servir de coartada per esquivar la llengua del país. 

El projecte del catalanisme històric ha estat i continua essent que el català 
sigui una llengua societària compartida per tot el cos social, no pas una llengua 
comunitària restringida a la tribu dels autòctons (Vila 2016). En aquest con-
text, més enllà de facilitar el coneixement de la llengua, quin és el paper de 
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l’escola a l’hora de vincular la població catalana, indiferentment del seu ori-
gen, amb la llengua catalana? És possible promoure l’ús i la identificació amb 
el català des del sistema educatiu?

Entre la responsabilitat i el conflicte

L’educació és un àmbit clau en qualsevol societat. És un canal de socialització 
fonamental en el qual es dipositen moltes esperances, excessives i tot, perquè 
massa sovint se li atribueixen responsabilitats que no li pertoquen, si més no 
en exclusiva. De l’escola s’espera, per exemple, que imparteixi civisme, educa-
ció en la salut, formació en noves tecnologies, que formi en sexualitat, en eco-
logia, en religió. Però aquesta confiança desmesurada en la influència del sis-
tema educatiu és una il·lusió en el doble sentit del terme, perquè l’escola no és 
ni de bon tros l’única que forma en aquests camps, ans al contrari, són moltes 
les institucions socials —la família, el grup d’iguals, els mitjans de comunica-
ció, les xarxes socials— que hi tenen una influència igual o superior.

La il·lusió sobre el poder de l’escola sovint s’aplica al terreny de les llen-
gües. És veritat que, a partir de la introducció de l’escola obligatòria i gratuïta 
durant el segle xix, els sistemes educatius com el francès, l’espanyol o l’italià 
han contribuït molt a estendre el coneixement i l’ús de la llengua de l’Estat i a 
anorrear totes les altres (Pueyo 1996; Vila 2011). Tanmateix, seria il·lús pensar 
que ha estat l’escola tota sola qui ha generat l’hegemonia social de les llengües 
estatals. Per explicar les grans transformacions lingüístiques del segle passat 
als països del nostre voltant cal tenir presents la totalitat d’institucions de l’Es-
tat, les paraestatals i moltes de les privades, des de les administracions fins a 
les universitats, així com l’exèrcit, el món laboral, els mitjans de comunicació 
o les esglésies, entre d’altres. En altres paraules, per més que l’escola sigui una 
eina formidable de transformació sociolingüística, caldria ser conscients tant 
de les seves possibilitats com dels seus límits. És veritat que el nostre sistema 
educatiu hauria d’assegurar un domini de les llengües oficials al final de l’es-
colarització, però l’escola no és més que una de les (nombroses) institucions 
que configuren la realitat sociolingüística. En el món contemporani l’escola és 
imprescindible, encara que no sigui pas suficient. I aquesta afirmació sobre les 
limitacions del sistema escolar es comprova fàcilment quan es constata que 
l’escola pot augmentar amb relativa facilitat els coneixements lingüístics, però 
no pot alterar decisivament els usos fora de les aules.

Les dificultats que té l’escola per abordar la promoció de l’ús de la llengua 
en un context de subordinació política es veuen àmpliament multiplicades per 
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la peculiar configuració ideològica de l’Estat espanyol en relació amb les seves 
llengües. Malgrat la descentralització autonòmica, Espanya continua molt lluny 
de països d’àmplia tradició democràtica com Suïssa, Canadà, Finlàndia o Bèl-
gica, que perceben la seva diversitat lingüística com un element consubstancial 
de la seva identitat i per tant la valoren i la protegeixen oficialment. Malau-
radament, una majoria de la societat espanyola es continua imaginant a ella 
mateixa com a essencialment castellanòfona i viu amb molta dificultat la seva 
diversitat inherent i originària. Amb totes les excepcions que es vulguin, l’al-
lèrgia a la diversitat va des d’una monarquia incapaç de felicitar el Nadal en 
les llengües del «seu» poble fins a les mostres d’incomprensió i rebuig cap a les 
llengües altres que la de l’Estat que protagonitzen cada dia innombrables per-
sones en la vida administrativa, econòmica i cultural, moltes més sens dubte de 
les moltes que acaben arribant als mitjans de comunicació. 

Aquesta al·lèrgia cap a les llengües altres que el castellà té, malauradament, 
una important dimensió política. D’ençà que part de l’espectre polític espanyol 
va descobrir que l’anticatalanisme donava rèdits electorals, la gestió lingüística 
escolar als territoris no castellanòfons de l’Estat s’ha vist amenaçada per una 
ombra inquisitorial dels qui, de manera més o menys encoberta, preferirien 
que el franquisme hagués assolit els seus objectius lingüicides. Tant se val si 
l’argument és el «mos volen furtar la paella», el «como Franco, pero al revés» o 
si tot plegat es redueix a bajanades com que estudiar en valencià és «aldeano». 
Amb arguments diversos, la màquina de guerra del supremacisme castellano-
cèntric fa dècades que treballa a tot drap, sobretot d’ençà que s’hi va aplicar la 
FAES, el think tank del Partit Popular (Pericay 2007). De fet, escrivim aquestes 
línies mentre els models lingüístics escolars valencià i català són objecte de 
l’enèsima ofensiva política, amarada de veus apocalíptiques i armes llancívo-
les. Al País Valencià, l’espanyolisme es revolta contra el trilingüisme escolar i 
apel·la a un presumpte dret a educar-se sense aprendre valencià. A Catalunya, 
per contra, aquests mateixos sectors s’omplen la boca d’educació trilingüe, 
sospites d’adoctrinament i pretès menysteniment de la llengua castellana (Vi-
larrubias 2012). Certament, caldria poder dialogar, sempre amb calma i amb 
dades al màxim de vàlides i fiables, sobre les nostres polítiques lingüístiques 
educatives. Desafortunadament, però, de vegades els improperis arriben a ni-
vells tan estratosfèrics que fins i tot les Corts espanyoles es veuen obligades a 
reprovar els piròmans per, literalment, «haver mentit» (Ara 2017). Sigui com 
sigui, el mal ja està fet, la metàstasi avança i la societat espanyola no dona 
senyals de saber-se’n guarir. Una vegada rere l’altra, personatges que poc s’han 
passejat per les terres de llengua catalana i que mai no n’han vist una escola 
gosen malparlar-ne amb una impudícia fatxenda astoradora, exemplificant fins 
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a l’avorriment els molts sinònims de mentida —falsedat, falsia, engany, inexac-
titud, invenció, faula, fal·làcia, ficció, falòrnia, bòfia, bola, butllofa, gallofa, 
garrofa, enganyifa, nyepa— que Màrius Serra recordava en un article recent 
(Serra 2017). Tant se val que hi hagi avaluacions serioses dels models educa-
tius dels països de llengua catalana (vegeu el monogràfic del primer número de 
la revista Llengua, Societat i Comunicació [Vila 2006] o del número 20 de Tre-
balls de Sociolingüística Catalana [2010], o els treballs de Strubell, Barrachina i 
Sintes 2011, o Arnau i Vila 2013). Instal·lats en el reialme de la postveritat, la 
realitat postfactual o les fake news, els exemples de manipulació de la realitat 
escolar catalana en el discurs político-lingüístic espanyol són constants i la capa-
citat de resposta dels sectors catalanistes limitada, sobretot en l’univers polític 
i comunicatiu castellà. Malauradament, com resumia Francesc Serés en un diari 
esdevingut ferotgement centralista, les veus que s’alcen a l’Espanya castellanò-
fona enfront de tantes infàmies són més aviat poques:

¿Y los equidistantes? ¿Dónde estaban cuando se socavaban las bases de la inmer-
sión lingüística? Dónde cuando el PP impedía las emisiones de TV3 en el País 
Valenciano? ¿Dónde, cada vez que se han publicado columnas tan hirientes que 
han hecho que las relaciones entre Cataluña y España se hayan vuelto imposi-
bles? [...] La respuesta, como mucho, ha sido decir que hay demasiada presión. 
Hombre, pues ya me dirán si la proporcionalidad no tiene algo que ver en todo 
esto. ¿Presión? ¿Dónde? ¿En qué medios? Porque la desproporción es enorme, 
porque una de las cosas que hizo bien Felipe González fue blindar un espectro 
comunicativo que hoy sitúa TV3 en un 13% de audiencia. Si contamos la propor-
ción de opinión publicada en España en relación con el proceso independentista, 
les sale la misma ratio de poder que cuando hablamos de justicia, empresa o in-
versiones (Serés 2017).

Aquesta ofensiva permanent per premsa, mar i aire, aquest assetjament 
constant contra el català que ja fa temps que va ser qualificat de «guerra de la 
llengua» (Voltas 1996), ha estat un motor de resistència i ha provocat nombro-
ses simpaties, però també ha causat maldecaps, ha infligit dolor i ha generat un 
ambient poc propici al diàleg, la reflexió i la millora. L’amenaça constant de 
judicialització i de caure en el focus de la premsa més busca-raons desincentiva 
la pràctica docent i afavoreix l’autocensura entre els professionals de l’educa-
ció, que viuen la desvinculació del català de part del seu alumnat des del des-
concert, la resignació, la indiferència o el desencís, i que tot sovint eviten fins 
i tot plantejar-se el paper del sistema educatiu en la promoció de l’ús i la iden-
tificació (Bretxa, Comajoan i Vila 2017). De fet, apressats per moltes altres 
urgències que perceben com a més peremptòries i menys conflictives, per a 
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molts docents i molts investigadors, la promoció de l’ús del català o de la iden-
tificació amb la llengua catalana senzillament no toca. Així, per més que la sos-
tenibilitat del català demanaria disposar d’anàlisis d’aquests reptes des dels més 
diversos punts de vista, el cert és que no abunda ni la recerca sobre els usos 
lingüístics ni, encara menys, els treballs sobre com s’hi podria intervenir. I si 
no hi ha recerca i no hi ha debat, difícilment hi pot haver formació, aprenen-
tatge ni millora. Ens trobem, doncs, en un moment en què la promoció de l’ús 
i la identificació amb la llengua ha esdevingut una assignatura pendent en el 
marc de l’escola, fins al punt que les noves generacions de docents tenen difi-
cultats fins i tot per plantejar-se el tema adequadament.

I tanmateix, malgrat totes les dificultats, de feina se’n fa. De manera sovint 
callada i sense gaire exposició pública, cercant l’eficiència més que la visibili-
tat política. Arreu del domini lingüístic hi ha iniciatives que persegueixen la 
promoció de la llengua, de vegades en condicions molt i molt difícils. Hi ha 
membres de la comunitat educativa que desenvolupen actuacions, hi ha admi-
nistracions que desenvolupen alguns programes, hi ha investigadors que duen 
a terme recerques. Són actuacions meritòries, sovint amb pocs mitjans, que de 
vegades assoleixen els seus objectius i de vegades no, que normalment resten 
amagades i no transcendeixen més enllà de les parets dels centres educatius on 
s’han ideat, però que preses en conjunt permeten veure múltiples possibilitats 
de fer feina i avançar en el terreny de la promoció de l’ús de la llengua. El que 
cal, en tot cas, és donar-les a conèixer, discutir-les, avaluar-les i, un cop perfec-
cionades, tornar-les a aplicar. Una feina que comença, òbviament, per identifi-
car-les i fer-les accessibles al públic interessat. 

Objectiu i abast d’aquest volum

Precisament aquest objectiu, el de posar a l’abast de la comunitat universitària 
i educativa en general un conjunt de textos i recursos que facilitessin la reflexió 
sobre la promoció de l’ús i la identificació amb la llengua catalana, és el que va 
guiar l’organització del 24è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, 
celebrat el 4 de novembre del 2016. Per concretar-lo es van convidar diversos 
investigadors de bona part de la geografia catalanòfona a sintetitzar el conei-
xement disponible sobre les experiències de promoció de l’ús de la llengua 
pròpia del país. Les ponències van ser heterogènies, perquè els autors van 
adoptar enfocaments i metodologies diferents, perquè van descriure la realitat 
des de punts de vista diferents i perquè van analitzar territoris diferents de la 
catalanofonia. De fet, la fragmentació social i política dels països de llengua 
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catalana es reflecteix necessàriament en les seves polítiques. Tal com van mos-
trar els ponents, a dia d’avui hi trobem des d’experiències amb plena autono-
mia en l’organització educativa com l’escola a Andorra fins a iniciatives de 
catalanització fetes a la perifèria de l’escolarització normal, com a la Franja, a 
la Catalunya del Nord o a l’Alguer. Entremig hi ha Catalunya, amb una catala-
nització més decidida i duradora; les illes Balears, amb una catalanització poc 
decidida, zigzaguejant i dependent de les vicissituds polítiques, i el País Valen-
cià, també depenent de les oscil·lacions polítiques, però amb períodes molt més 
llargs de desnormalització. En tots els territoris, llevat d’Andorra, l’Estat central 
continua tenint una incidència gran i decisiva. 

Els set capítols d’aquest llibre que presentem tot seguit són el resultat d’aquest 
24è CLUB. El volum s’organitza en tres blocs temàtics. En primer lloc hi ha un 
capítol de caire teòric que planteja les bases psicològiques de la intervenció 
sobre els usos lingüístics. En segon lloc venen quatre capítols que aborden di-
versos aspectes de la promoció de l’ús de la llengua en el sistema educatiu a 
quatre territoris catalanòfons, ordenats per la seva importància demogràfica. 
Finalment, tanquen el volum dos capítols que se centren en les ideologies i els 
discursos sobre la promoció del català i la diversitat lingüística entre els do-
cents presents i futurs de Catalunya.

El primer capítol és «Com incidir sobre els usos lingüístics? Una perspectiva 
psicològica», a càrrec de Ferran Suay (Departament de Psicobiologia, Universi-
tat de València). En la introducció, l’autor recorda que tota situació comunica-
tiva és font d’estrès i que hi ha actituds anòmales respecte a l’ús del català, 
perquè massa sovint s’abandona davant qualsevol no catalanoparlant. L’objec-
tiu de l’article és guiar el lector perquè incrementi els recursos psicològics de 
què disposa per expressar-se, amb benestar, en català. En un segon apartat 
descriu els usos lingüístics en una situació de minorització. En el tercer, descriu 
com es pot arribar a canviar la conducta lingüística a nivell cognitiu, fisiològic 
i motor. En el quart apartat presenta què entén per assertivitat lingüística, és a 
dir, com s’exerceixen els drets, més posant-los en la pràctica que no pas expli-
cant-los o discutint-los. Tanca aquest capítol una proposta concreta: la norma 
de manteniment del català: «L’actitud de continuar parlant en català amb tot 
aquell que estiga capacitat per a entendre’ns». Aquesta actitud és necessària 
per fer del català una llengua socialment útil i necessària per comunicar-se.

El capítol «Les actuacions a Catalunya per a la promoció de la llengua» és 
a càrrec de Pere Mayans Balcells, del Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya. L’autor, que ha treballat durant molts anys en la política 
educativa de la Generalitat de Catalunya, hi descriu els programes d’immersió 
lingüística i els plans de normalització lingüística, que s’assoliren gràcies als 
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consensos polítics dels anys vuitanta, i constata que (1) han aconseguit un aug-
ment de la competència en català però no necessàriament del seu ús, i (2) han 
permès que els estudiants assoleixin un nivell similar en castellà i en català. A 
l’article, Mayans presenta dues de les principals aportacions del Departament 
d’Ensenyament a la promoció de l’ús, concretament el Pla per a la llengua i la 
cohesió social i els plans educatius d’entorn, motivats per les noves immigra-
cions a cavall dels segles xx i xxi.

El capítol corresponent al País Valencià és «Promoció de l’ús del català en 
l’alumnat universitari d’educació: ús dins i fora de l’aula», a càrrec de Carles 
Segura-Llopes, de la Universitat d’Alacant. L’autor hi presenta una experiència 
de catalanització a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant en què 
s’intenta incidir en les normes d’ús en les tries de llengua dels qui seran futurs 
ensenyants en una zona on el català és socialment minoritari i la vitalitat de la 
llengua dramàticament baixa. Segura comença caracteritzant els estudiants 
d’educació infantil i primària d’aquesta universitat, majoritàriament de prime-
ra llengua castellana, atès que sols un 15,8% són de primera llengua catalana. 
La norma social de tria lingüística vigent entre aquests alumnes és clarament 
castellanitzadora: «Parlar en valencià amb desconeguts a les grans ciutats del 
sud valencià es pot percebre com una espècie d’agressió verbal». Pel que fa a 
la minoria de primera llengua catalana, l’autor hi descobreix una forta insegu-
retat lingüística perquè veuen enfrontat el model dels seus registres col·loquials 
amb el model de la llengua estàndard. Segura mostra com es treballa sobre la 
base de cinc mesures: (1) treball per tàndems; (2) treball mitjançant Facebook; 
(3) dinàmiques de projecció externa per mitjà de noves tecnologies; (4) dinà-
miques de projecció interna, i (5) reflexió lingüística i sociolingüística. 

La següent reflexió de caire territorial és «La promoció escolar de l’ús del 
català a les illes Balears», a càrrec de Nicolau Dols, de la Universitat de les Illes 
Balears – Institut d’Estudis Catalans. Dols comença descrivint la constitució 
demogràfica i demolingüística de les illes Balears actuals, constata que les Illes 
són la zona amb més immigració estrangera d’Espanya i assenyala que alguns 
grups lingüístics, especialment l’alemany, l’anglès i l’àrab, hi assoleixen nom-
bres no negligibles de parlants. A continuació passa revista a l’evolució recent 
del tractament de les llengües en el sistema escolar, marcada pels intents de 
reduir la presència del català com a llengua vehicular durant el darrer Govern 
del Partit Popular (2011-2015). Dols repassa aleshores críticament els resultats 
disponibles pel que fa als usos lingüístics interpersonals de les generacions més 
joves de les Illes i constata que, igual com els castellanoparlants, els adoles-
cents al·loglots no usen significativament el català en les relacions amb els seus 
companys, ans al contrari, molt majoritàriament adopten el castellà com a 
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principal llengua d’interrelació, la qual cosa incrementa la pressió perquè fins 
i tot els catalanoparlants i els bilingües familiars vagin reculant en l’ús de la 
seva llengua. Davant del fracàs del sistema actual a connectar els adolescents 
al·loglots amb el català, Dols suggereix que la base del problema podria raure 
en la manca de reconeixement social i institucional de les seves llengües i, par-
tint d’aquesta premissa, fa una proposta controvertida: podria ser que si la insti-
tució escolar atorgués més pes a aquestes llengües, els col·lectius al·loglots mi-
lloressin la seva percepció del català i n’incrementessin l’ús interpersonal?

El darrer capítol de caire territorial és «Es pot expandir l’experiència de La 
Bressola?», a càrrec de Pere Le Bihan (La Bressola), i se centra en la Catalunya 
del Nord, una zona on el català corre el risc de deixar de ser llengua primera a 
causa d’una francesització abassegadora. Le Bihan, fundador de La Bressola, 
descriu amb un to col·loquial l’experiència d’aquesta xarxa escolar i planteja, 
com assenyala el seu títol, fins a quin punt el seu plantejament didàctic i orga-
nitzatiu es podria aplicar a altres zones del domini lingüístic, sobretot en una 
hipotètica República catalana.

Al capítol «L’ús i la promoció del català a secundària: opinions del profes-
sorat», Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan-Colomé i F. Xavier Vila, investiga-
dors del CUSC Universitat de Barcelona i Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, analitzen diversos aspectes dels discursos dels docents de secun-
dària catalans sobre la política lingüística educativa a partir de quaranta entre-
vistes semidirigides. Els apartats tractats són els següents: (1) com és lingüísti-
cament el dia a dia dels centres educatius; (2) Què diuen els professors sobre 
el model lingüístic escolar?; (3) Quines són les esquerdes del model lingüístic?; 
(4) Quines estratègies de promoció del català usen els docents?; (5) Què diuen 
els docents que necessiten per a la promoció de l’ús? En les conclusions, els tres 
autors rebutgen una visió apocalípticament pessimista sobre l’ús de la llengua 
catalana a secundària i assenyalen que manca formació per a un model educa-
tiu amb població heterogènia i que aspira a generalitzar el poliglotisme.

Finalment, el capítol sisè, «Els discursos sobre les llengües dels futurs do-
cents», a càrrec de Montserrat Fons i Juli Palou, del grup PLURAL de la Univer-
sitat de Barcelona, té per objectiu presentar una manera d’aproximar-se als 
discursos sobre les llengües dels docents en formació inicial per tal de com-
prendre les seves representacions sobre els propis repertoris lingüístics. Fons i 
Palou se situen en el terreny de les persones concretes, que fan les seves expe-
riències en contextos singulars, tot interactuant amb el seu entorn, i exposen 
com es pot construir una biografia lingüística mitjançant diversos codis semiò-
tics per donar forma a les idees i els sentiments que generen les llengües. Pre-
senten les narratives multimodals com a instruments propicis per afavorir la 
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reflexió sobre la pròpia experiència lingüística i com a primer pas per prendre 
consciència dels beneficis i de les implicacions que comporta el desenvolupa-
ment de la competència plurilingüe. En la conclusió, els autors assenyalen que 
qualsevol recurs que permeti el retorn del pensament sobre ell mateix ajuda a 
prendre consciència de realitats que sovint, per ser tan quotidianes, com són 
les llengües que usem, passen desapercebudes. El dispositiu que presenten, i 
que han aplicat amb èxit amb estudiants de la Facultat d’Educació de la Uni-
versitat de Barcelona, ajuda a posar en evidència la complexitat del repertori 
lingüístic. No és només una qüestió de saber o no moltes llengües, sinó que es 
tracta d’apropar-se a la relació que cada persona manté amb les llengües, el seu 
ús i el seu aprenentatge.

A tall de cloenda

«School is not enough» [amb l’escola no n’hi ha prou], va dir ja fa dècades Joshua 
A. Fishman, un dels pares de la sociologia de la llengua (Fishman 1991). En un 
món globalitzat que avança cap a l’economia del coneixement, l’escola segura-
ment no és suficient, però probablement sí que és imprescindible. Sense una 
presència determinant de la llengua a l’escola resultarà molt difícil, per no dir 
impossible, de mantenir una llengua minoritzada sota la pressió d’un Estat poc 
procliu a la diversitat i enmig d’un ecosistema comunicatiu tan marcat per 
variables contràries com el que afecta el català. En aquest context, el sistema 
educatiu constitueix un entorn de socialització imprescindible per facilitar que 
una societat on a les llars es parlen centenars de llengües faci que els seus in-
fants i joves adoptin també el català en el seu repertori quotidià. L’escola pot 
fer més, des d’un marc escrupolosament democràtic i respectuós amb els drets 
individuals de cadascú, per vincular la població escolar amb la llengua pròpia 
del país, per afavorir que les noves generacions l’assumeixin com una llengua 
seva independentment del seu origen i perquè passin a ser-ne usuaris i gau-
didors. Aquest volum només pretén ajudar a la reflexió i fornir exemples per a 
docents, administradors, investigadors i, per què no, progenitors i alumnes. El 
nostre afany seria que uns diagnòstics correctes ajudessin a portar a terme te-
ràpies adequades. Al capdavall, dependrà dels lectors que les llavors que creiem 
que aquestes pàgines contenen arrelin, es desenvolupin i acabin donant el seu 
fruit.
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Introducció 

Tota situació comunicativa és una font d’estrès per als humans (Sapolsky 2004), 
i ho és, d’una manera especial, per als parlants d’una llengua minorada, que 
afronten situacions d’incertesa lingüística en cada nova interacció social (Suay 
i Sanginés, 2010) L’aplicació sistemàtica de polítiques lingüístiques orientades 
a substituir el català per l’espanyol en tots els àmbits socials ha generat uns 
privilegis que no han estat mai qüestionats. Això, des de la perspectiva de l’es-
tudi de les conductes individuals, implica que s’han generat i consolidat acti-
tuds anòmales respecte a l’ús del català. Tot i que les lleis vigents en despena-
litzen i oficialitzen l’ús, els parlants no hem arribat a fer les passes que calen 
perquè aquesta llengua siga la d’ús normal al territori. És en aquest marc que 
ens mourem. El comportament que pretenem analitzar n’és un de perfectament 
legal: parlar en català, i per tant, no caldria cap mena d’heroïcitat per tal de 
dur-lo a terme. I tanmateix, una majoria de la població no ho fa (parla directa-
ment en castellà), o hi renuncia amb una facilitat espaordidora (abandona el 
català i gira al castellà davant el mínim senyal de no-comprensió o, fins i tot, 
del dubte).

En aquest context, la nostra hipòtesi central podria formular-se de la se-
güent manera: qualsevol estratègia capaç d’incrementar els recursos psicolò-
gics de què disposen els parlants per a expressar-se en català redundarà en una 
millora del seu benestar i augmentarà la probabilitat que s’expressen en català.

Usos lingüístics en condicions de minorització 

Mentre que els parlants de llengües dominants (LD) solen usar amb total como-
ditat els seus idiomes en qualsevol situació social i amb tot tipus d’interlocu-
tors, els parlants de llengües minoritzades (LM) viuen una situació molt diferent. 
La norma de convergència a la LD (vegeu Boix 1993, 95) fa que, essencial-
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ment, puguem distingir tres grans categories de parlants de LM en funció de com 
exerceixen la submissió lingüística quan es troben davant d’un parlant de LD: 

a) Proactius: directament inicien les seues interaccions en la LD, i només 
usen el seu idioma quan l’interlocutor s’ha identificat com a parlant 
d’aquest idioma; 

b) Reactius: inicien en la LM, i canvien a la LD quan l’interlocutor s’identi-
fica com a parlant d’aquesta (se’n podrien fer diverses subcategories, en 
aquest grup, d’acord amb la facilitat amb què canvien o no a la LD); i 

c) Resistents: s’esforcen per seguir parlant en la LD, malgrat que l’interlo-
cutor no en siga parlant (de nou, hi cabrien subcategories). 

No cal dir que aquestes conductes tenen uns orígens i unes causes històri-
ques, que les han generades, i que admeten explicacions psicològiques ben fo-
namentades (vegeu Suay i Sanginés, 2004; 2006). 

Com canvia la conducta lingüística?

Hi ha dos grans tipus d’intervencions que poden modificar els hàbits lingüístics 
d’una població. El primer, que podem anomenar descendent, engloba totes les 
accions que es poden emprendre des de dalt cap baix, com ara les accions ins-
titucionals decidides i consistents a favor de la llengua pròpia (incloent-hi la 
imposició legal i de facto), que es produeixen en les nacions que disposen d’un 
Estat favorable als seus interessos nacionals. Aplicat al nostre cas, això impli-
caria, bàsicament, que el català tinguera un estatus semblant al que té l’espa-
nyol a Espanya o a l’Argentina, o al que té l’anglès a Anglaterra. En aquestes 
condicions, qualsevol intervenció específica sobre les capacitats individuals 
dels parlants per a expressar-se regularment en català seria innecessària. Els 
parlants no haurien de fer cap esforç especial per a parlar en català habitual-
ment. Ans al contrari, seria força difícil per a qualsevol persona resident al terri-
tori no aprendre i fer servir regularment el català en la majoria de les seues 
interaccions socials.

Com que aquesta no és la situació actual dels catalanoparlants, podem pre-
guntar-nos quines accions podrien augmentar la probabilitat que les persones 
que volen expressar-se en català ho facen efectivament. Parlem, per tant, de 
persones que tenen la voluntat de fer servir el català, és a dir, d’aquelles que 
posseeixen un cert grau d’allò que es coneix habitualment com a consciència 
lingüística. És clar que, en una LD, aquestes persones normalment constitueixen 
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una exigua minoria. En català, tanmateix, la minoria no és tan exigua. Ans al 
contrari, es tracta d’una quantitat força important i que constitueix, precisa-
ment, el sector de la població que pot engegar accions orientades a millorar la 
salut de la llengua; una salut estretament relacionada amb el benestar dels seus 
parlants. Assolir aquest benestar implica, necessàriament, que aquestes per-
sones se senten còmodes parlant en català, en qualsevol context interpersonal.

És en casos com el català que són especialment necessàries les intervencions 
del segon tipus, ascendent: intervencions orientades al canvi d’hàbits lingüístics 
que procedeixen de baix cap amunt i que es basen a modificar les conductes in-
dividuals d’un sector de la població. Si aquest sector assoleix la mida necessà-
ria per a convertir-se en massa crítica, pot contribuir a propiciar un canvi més 
extensiu. Òbviament, un canvi efectiu dels hàbits lingüístics d’una societat 
necessitarà, per a produir-se, la col·laboració efectiva de tots dos tipus d’estra-
tègies.

Convé especificar que a l’hora de fer intervencions d’aquest segon estil, 
sobre els hàbits lingüístics personals, és imprescindible comptar amb la volun-
tat prèvia de canvi. L’únic motiu que legitima una intervenció d’aquesta mena 
és la voluntat implícita de l’usuari, de la mateixa manera que, en un context 
terapèutic, és la voluntat del pacient de canviar alguns aspectes de la seua 
conducta el que legitima el terapeuta per a utilitzar les eines que coneix, amb 
aquesta finalitat. Es tracta, per tant, d’una forma d’intervenció que està restrin-
gida, per definició, a les persones que han assolit un grau de consciència lingüís-
tica, un terme certament difícil de definir operacionalment, que els fa deci-
dir-se a provocar un canvi en el seu comportament habitual respecte a la tria 
lingüística. 

Des d’una perspectiva psicològica, és possible intervenir en els tres nivells:

a) La intervenció sobre el nivell cognitiu es basaria en una mena de reestruc-
turació cognitiva. Caldrà, d’entrada, que la persona identifique quines són 
les idees i creences que actuen com a factors limitadors del seu comporta-
ment, per tal de procedir a substituir-los per uns altres de més satisfactoris. 
Això, òbviament, pot presentar unes certes dificultats. Es tracta d’un treball 
que només pot fer-se quan la persona detecta una distància entre allò que 
considera que s’hauria de fer (per exemple, que el català fos una llengua 
d’ús normal) i allò que ella mateixa fa (per exemple, girar a l’espanyol in-
necessàriament).

b) La intervenció sobre el nivell fisiològic és, en realitat, un treball de control 
d’emocions. Es tracta d’aprendre a reduir la incomoditat que ens sol gene-
rar el manteniment del català, i això pot fer-se també mitjançant tècniques 
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orientades a controlar l’activitat del sistema nerviós autònom. Convé acla-
rir que no es tracta de recursos pensats per a aplicar-los in situ, sinó d’habi-
litats que podem practicar prèviament, i que ens permetran d’afrontar amb 
més calma les interaccions que abans ens havien resultat conflictives.

c) Pel que fa al nivell de la conducta observable, es tracta de desenvolupar un 
conjunt de recursos comunicatius que ens permeten d’afrontar amb més 
facilitat les situacions en què ens trobem amb interlocutors no adaptatius 
(que no convergeixen al català). El fet que moltes de les situacions són 
bastant previsibles ens permet de preparar una bateria de recursos de ca-
ràcter polivalent. En molts casos, el recurs més senzill és el de continuar 
parlant en català. Sovint això fa que alguns interlocutors acaben adap-
tant-s’hi i que molts altres accepten la comunicació bilingüe. Tant les esta-
dístiques de comprensió del català com el fet que es tracta d’una llengua 
romànica fan que siga perfectament raonable considerar que la immensa 
majoria de les persones amb qui ens podem comunicar al llarg del dia 
estan capacitades per a entendre’ns. No és amb elles que hem de lluitar, 
sinó amb la nostra tendència a girar a l’espanyol a la menor provocació. En 
tot cas, els recursos comunicatius esmentats inclouen tant l’àmbit verbal 
(què diem) com el no verbal (com ho diem), i es basen en la idea general que 
podem comportar-nos com vulguem (sempre dins de la legalitat vigent) sen-
se haver de donar-ne cap explicació o justificació.

Cal dir que els nivells descrits, sobre els quals s’actua, són ben bé els matei-
xos que constitueixen l’objectiu de les intervencions de l’estil de dalt a baix, que 
poden ser força efectives. Es tracta d’estratègies que impliquen una acció insti-
tucional plenament consistent amb l’objectiu de prioritzar l’ús d’una llengua. 
Això inclou mesures legislatives que, quan cal, són també de caràcter punitiu. 
Ha d’incloure, també, l’important efecte modelador que exerceixen els perso-
natges públics de tots els àmbits (governants, polítics, esportistes, artistes, 
etc.). En aquest cas, també s’actua sobre els tres nivells esmentats: cognitiu, 
emocional, motor. La principal diferència és que s’hi intervé amb abundància 
de mitjans, i sense cap necessitat de fer explícites ni les intervencions ni els 
mecanismes que utilitzen. Per tal d’entendre-ho podríem analitzar qualsevol 
dels casos en què el procés de normalització d’una llengua ha reeixit després 
d’un període de minoració. També podem, però, parar atenció al procés, que 
probablement ens resulta força més conegut, d’anormalització d’una llengua 
per imposició d’una altra. En aquest cas, les intervencions descendents actuen 
sobre el nivell cognitiu, tot instal·lant-hi tota mena de dubtes sobre la conve-
niència o no d’usar la llengua minorada: «M’entendrà?»; «Aquest funcionari té 
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o no té l’obligació de conèixer el català?»; «És lícit demanar que els metges si-
guen competents en l’idioma dels seus pacients, si aquest és el català?». Aquests 
dubtes ràpidament abonen la idea que l’ús sistemàtic de la llengua imposada 
resulta útil i estalvia moltes energies. Això equival, en l’altre costat de l’equa-
ció, a reduir la probabilitat de la conducta d’expressar-se en català. Òbviament, 
en el nivell de la conducta observable són fàcilment identificables les conse-
qüències de la minoració. Breument, l’observació ens mostra amb claredat com 
les persones van abstenint-se d’usar la llengua pròpia en una quantitat creixent 
de contextos i situacions. Generalment renuncien en primer lloc als espais més 
públics i formals, per acabar renunciant fins i tot als més íntims, moment en 
què el procés de substitució ja haurà assolit l’èxit que perseguia. Entre aquest 
èxit cal situar, en una posició preeminent, el fet que les successives onades mi-
gratòries adopten com a llengua d’ús la imposada, en comptes d’adoptar la 
pròpia del territori on arriben (vegeu Vila i Salvat [ed.] 2013).

Així doncs, la idea d’intervenir sobre els tres nivells esmentats no és pas 
nova, ni gens original. Són els nivells en què actua qualsevol de les múltiples 
estratègies efectives de canvi de conducta a què estem sotmesos en tota socie-
tat. És l’enfocament individualitzat, de baix cap a dalt, el que pot resultar nou. 
En realitat, allò que ens xoca és el fet d’haver de fer explícites les interven-
cions. És això el que resulta inusual, perquè generalment les llengües compten 
amb potents mecanismes de dalt a baix per a imposar-se. I el que fan precisa-
ment aquests mecanismes és invisibilitzar-se. D’aquesta manera, arribat un 
moment, sembla que no hi ha més imposició que la de la llengua que ha estat 
prèviament anormalitzada (minorada), mentre que la llengua imposada, preci-
sament, gràcies al procés d’anormalització de l’altra, queda instal·lada en un 
pretès espai de «neutralitat» que és el de la normalitat.

És per trencar aquesta falsa normalitat de la llengua imposada, que consti-
tueix precisament la nostra anormalitat lingüística, que cal que els parlants 
incrementen els seus recursos individuals d’afrontament. Ja sabem que no és 
La Solució (així, amb majúscules) per a l’estat anormal de subordinació que 
se’ns ha imposat als catalanoparlants. Es tracta més aviat de les petites solu-
cions que necessitem quotidianament per tal de poder aproximar-nos a allò 
que volem, intentar viure en català amb normalitat sense deixar-hi la pell.

Assertivitat lingüística

Aquesta idea i les tècniques i estratègies que se’n deriven provenen del con-
cepte d’assertivitat. En el terreny que ens ocupa, que és el de la tria lingüística, 
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la conducta assertiva consisteix a exercir els nostres drets lingüístics més que 
no a explicar-los o discutir-los. És força freqüent el fenomen d’una o més per-
sones argumentant (generalment, amb vehemència) a favor dels drets lingüís-
tics dels catalans en espanyol. Aquest és un magnífic exemple de com dos ni-
vells comunicatius complementaris poden anul·lar l’eficàcia del missatge. En el 
nivell verbal, el missatge diu «tenim dret a parlar en català», mentre que, en 
parlar en espanyol, la nostra tria lingüística comunica clarament que no ens fa 
cap nosa renunciar a aquest dret. L’aplicació d’un comportament assertiu im-
plica la coherència de tots dos nivells. Més encara, una conducta realment as-
sertiva respecte a això probablement se centraria més a negociar com ens co-
muniquem («Jo parlaré en català, tu parla com vulgues», per exemple) que no 
a argumentar les nostres conviccions.

Una de les preguntes pertinents seria, per tant, quina mena de capacitats o 
recursos necessiten les persones per tal d’assolir aquest benestar associat a l’ús 
del català. És precisament perquè es tracta d’una llengua minorada que cal 
parlar de recursos individuals. En l’àmbit de la psicologia és habitual abordar 
qualsevol conducta tot tenint en compte tres nivells d’anàlisi:

a) El nivell cognitiu, que fa referència als pensaments que acompanyen 
qualsevol acció deliberada (no reflexa).

b) El nivell fisiològic, que es refereix als canvis orgànics que es produei-
xen amb la conducta. Inclou processos com l’activació del sistema ner-
viós autònom, les variacions hormonals o els canvis sistèmics, com els 
que afecten el sistema cardiovascular. Subjectivament, experimentem 
aquests canvis en forma d’emocions (sorpresa, por, alegria, ira, etc.).

c) El nivell motor, o de la conducta observable des de fora, que ens remet 
a què fem en un moment donat: parlar o callar, avançar, retrocedir, 
empal·lidir, aixecar la veu, insultar, demanar excuses...

Cal precisar que no es tracta de tres fenòmens independents, ni tan sols 
diferents, sinó de tres nivells des dels quals podem observar i analitzar un ma-
teix fenomen de comportament; en aquest cas, la conducta de tria lingüística 
d’una persona. Un exemple senzill en podria facilitar la comprensió.

Una persona s’acosta al taulell d’una companyia aèria en l’aeroport d’Eivis-
sa i diu:

 Bon dia, tinc un bitllet per al vol de les 12 a València.
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I obté aquesta resposta:

 Buenos días, ¿me permite su DNI, por favor?

D’entrada, la tria lingüística ja ha estat feta pel client. En una situació de 
normalitat, i tot considerant que s’ha expressat en una llengua oficial al terri-
tori en què es troba l’aeroport, el treballador de la companyia aèria hauria 
d’haver-li contestat en la mateixa llengua, cosa que hauria fet si s’hagués ex-
pressat en anglès, tot i que no és idioma oficial. Tanmateix, l’anormalització 
del català fa pensar que l’autèntica tria lingüística, és a dir, la decisió de man-
tenir el català o de girar a l’espanyol, es produeix després de constatar que l’in-
terlocutor no ha respost en català.

Si analitzem què passa, tot atenent els tres nivells esmentats adés, podem 
constatar que:

a) Nivell cognitiu: el passatger pot dir-se (autodiàleg) quelcom de sem-
blant a: «No m’ha contestat en català; segurament no l’entén».

b) Nivell fisiològic: probablement, això ha anat acompanyat d’una respos-
ta emocional basada en les experiències prèvies que ha tingut en situa-
cions semblants (interlocutor que no convergeix a la seua llengua). En 
la major part dels casos, incomoditat podria ser una descripció bastant 
aproximada a l’estat emocional que experimenta la persona, i pot in-
cloure matisos com ara frustració, decepció, tristesa o enuig.

c) Nivell motor: el passatger somriu tímidament, abaixa la mirada durant 
un breu instant i mostra el seu document d’identitat. La resta de la in-
teracció es produeix íntegrament en espanyol.

Aquesta escena inventada es pot produir de maneres ben diferents de la 
que s’ha descrit, és clar. D’entrada, molts usuaris s’hi adreçaran directament en 
castellà. El paper destacat que té aquesta llengua en el paisatge visual i sonor 
de l’aeroport esmentat pot explicar, en bona mesura, l’elevada probabilitat 
d’aquesta conducta.

Caldria dir que en l’apartat corresponent al nivell cognitiu (a) hem fet refe-
rència únicament a l’autodiàleg que es produeix in situ. Tanmateix, també hi té 
un paper decisiu un altre aspecte, de caràcter més estable, com és el conjunt 
d’idees, creences i judicis (incloent-hi els prejudicis) que aquesta persona té res-
pecte del català i de les funcions que exerceix i/o que hauria d’exercir en la so-
cietat. Podem considerar, però, que en la seqüència conductual que hem optat 
per analitzar, aquesta influència es concreta en allò que la persona es diu a si 
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mateixa en el moment en què percep que l’interlocutor no li ha contestat en ca-
talà. Cal destacar que la transició des de «No m’ha contestat en català» fins a 
«segurament no l’entén» no està gens justificada. Ans al contrari, com que no ha 
demanat cap aclariment respecte de la petició, hauríem de pensar que sí que ens 
ha entès. En realitat, són les idees i creences que aquesta persona té (respecte al 
català i la seua funció social) les que l’empenyen a fer l’esmentada concatenació.

La resposta fisiològica (b), que es manifesta com a reacció emocional, tam-
bé està íntimament connectada amb el nivell cognitiu. En realitat, no és l’em-
pleat responent en espanyol qui genera la incomoditat. Si més no, és tot allò 
que ha quedat prèviament condicionat a aquest tipus de situacions. Això inclou 
les experiències anteriors, fins i tot les més primerenques, que s’han produït 
quan érem infants, i també les instruccions específiques que hem rebut respec-
te a això, tot instant-nos a parlar en castellà als desconeguts «per educació». 
Tot plegat, podem considerar que cristal·litza en el conjunt d’idees i creences 
que acabem mantenint pel que fa al paper social del català. És precisament 
això el que ens provoca la incomoditat que sentim davant d’un interlocutor 
que fa servir l’altra llengua, i que ho fa amb total comoditat, perquè aquestes 
experiències de frustració no li són gens familiars. Als infants hispanòfons, 
els pares no els expliquen que han de parlar en català als desconeguts «per 
educació». Més encara, és força infreqüent que es troben amb persones que no 
canvien a l’espanyol quan ells s’expressen en aquesta llengua.

Per tant, la conducta que observem (c) és perfectament coherent amb allò 
que està succeint dins del cap i dins del cos del protagonista, i retroalimenta 
netament tant la seua incomoditat com la comoditat de l’interlocutor. De nou 
cal insistir que, si atenem al paper que cadascun dels dos hi té (client i proveï-
dor), la convergència hauria de produir-se en l’altre sentit, amb el treballador 
adaptant-se a l’ idioma del client.

La intervenció sobre els hàbits lingüístics basada en l’entrenament en asser-
tivitat no és cap panacea, ni s’ha proposat com a tal. Podríem dir que es tracta, 
més aviat, d’una acció de caràcter pal·liatiu, orientada a millorar el benestar 
dels parlants. Paga la pena d’analitzar breument els pros i els contres d’aquest 
estil d’intervenció. Seguirem el conegut esquema DAFO (Debilitats-Amenaces-
Fortaleses-Oportunitats).

1) Debilitats:
 a)  Es tracta d’accions de curt abast, que arriben a grups reduïts de perso-

nes (entre 10 i 20 en cada ocasió). 
 b)  Resulta difícil avaluar-ne l’impacte a mitjà i llarg termini. Mentre que 

l’avaluació immediata és ben factible, i sol ser molt positiva, la dificul-
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tat rau a saber fins a quin punt els assistents consoliden o no nous hà-
bits de tria lingüística.

2) Amenaces:
 a)  És relativament fàcil deslegitimar aquest tipus d’intervencions, amb 

l’acusació d’estar fent un intervencionisme excessiu sobre qüestions per-
sonals. Com ja s’ha apuntat, la voluntat expressa dels participants és 
l’únic blindatge possible contra aquestes crítiques.

 b)  És senzill infravalorar la intervenció, perquè, en no ser una acció de 
caràcter polític, no pot provocar canvis de prou abast per a ser signi-
ficatius. La crítica habitual en aquest sentit sol fer notar que fins que no 
hi haja un Estat que treballe activament en favor del català (com ho fan 
l’espanyol o el francés a favor dels seus idiomes) no hi ha res a fer. El 
problema d’aquest punt de vista és que sovint permet de caure en la 
submissió lingüística sistemàtica («fins que tinguem un estat»), cosa què 
debilita la vitalitat de la llengua en les condicions actuals.

 c)  Sobrevalorar aquest estil de baix cap amunt també és una amenaça. So-
bretot perquè considerar que la «salvació» del català depén d’aquest 
tipus d’iniciatives pot resultar molt frustrant i dur, a mitjà termini, al 
desencant i la inacció. Una amenaça addicional pot ser la menysvalora-
ció d’aquells que no practiquen l’assertivitat lingüística. Cal tenir pre-
sent que els parlants no són «culpables» d’actuar com ho fan. En tot cas, 
poden agafar la responsabilitat de canviar la manera com ho fan, però 
mai no han de ser culpabilitzats per haver aprés i interioritzat la sub-
missió. 

3) Fortaleses:
 a)  La bona acollida dels tallers d’assertivitat lingüística fa pensar que pro-

porcionen un cert nivell de resposta a una necessitat, percebuda com a 
tal per part dels parlants. Tant als territoris de parla catalana com als 
bascòfons és molt freqüent sentir compliments en aquest sentit. Les 
estratègies individuals solen proporcionar un cert alleujament i injec-
ten alguna dosi d’optimisme als assistents.

 b)  Si més no a curt termini, sembla clar que faciliten una millora del benes-
tar personal, que és un dels objectius prioritaris d’aquest tipus d’accions.

4) Oportunitats:
 a)  La principal oportunitat que pot proporcionar aquest enfocament és la 

de generar nous models de conducta. 
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 b)  Una massa crítica de parlants assertius pot contribuir a un canvi més 
general. 

 c)  L’opció d’incorporar parlants que poden exercir com a models de gran 
abast (autoritats, personatges populars, esportistes molt coneguts...) pot 
ser un actiu important, capaç de contribuir al desitjat efecte expansiu. 

Una proposta concreta: la norma de manteniment  
del català

Per a concloure amb una proposta ben definida, es tracta d’impulsar un estil de 
conducta capaç de contrarestar l’impacte negatiu (per a la bona salut del cata-
là) exercit per la coneguda norma de convergència a la llengua dominant. La 
norma de manteniment del català (NMC) podria formular-se com l’actitud de 
continuar parlant en català amb tot aquell que estiga capacitat per a enten-
dre’ns. És cert que això d’entendre un idioma no és sempre una qüestió diàfana. 
De fet, una de les fortaleses més importants de la imposició de l’espanyol o el 
francés als territoris de llengua catalana ha estat, i és, el manteniment de bosses 
de parlants monolingües (en espanyol o en francés), que sempre poden al·legar 
ignorància del català, i fins i tot incomprensió. La ignorància es converteix així 
en una força difícil de contrarestar, que col·loca tota la pressió sobre el parlant 
minorat, que és, dels dos, el més capacitat, és a dir, el menys ignorant. 

Entre el bagatge d’eines de qualsevol parlant assertiu, n’hi ha d’haver que 
siguen útils per a manejar-se enfront de parlants que diuen que no ens entenen. 
Sovint no és difícil d’esbrinar si està mentint o diu la veritat. Si preguntem, per 
exemple «Quina paraula, concretament, no has entés?», i ens respon que no 
n’ha entés cap, ja sabem del cert que està mentint. Quan algú no t’entén és 
incapaç de respondre les preguntes que li fas. 

Cal pensar, tanmateix, que en alguns casos poden estar dient la veritat. 
Quan es tracta de situacions de comunicació, els humans tendim a resoldre-les 
amb una certa eficàcia sempre que l’interés per la comunicació provinga de 
les dues parts. La imposició lingüística, en aquest nivell de la curta distància, 
podria formular-se com «tenim un problema de comunicació, i l’única manera 
de resoldre’l que jo acceptaré serà que tu parles en el meu idioma». És contra 
aquesta prepotència que cal blindar-se, i no contra la possibilitat de comuni-
car-se en diverses llengües. Tots els parlants minorats són, com a mínim, par-
lants bilingües. Això els proporciona uns certs avantatges cognitius, amb una 
sòlida base cerebral (vegeu Suay i Franco 2015) que, entre altres coses, els 
facilita l’aprenentatge de nous idiomes. Tradicionalment, no són les persones 
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bilingües les que solen manifestar oposició a sentir altres idiomes. Aquesta sol 
venir, més aviat, de parlants monolingües que han aprés allò que el sociolin-
güista Bernat Joan ha batejat, molt encertadament, com a omnipotència apresa 
(Joan 1998), definida com la creença que el fet que els teus interlocutors s’ha-
gen d’adreçar a tu en el teu idioma és una mena de dret inalienable que posse-
eixes pel fet de parlar un idioma dominant.

La NMC pot ser una formulació breu per a la necessària actitud de fer que el 
català siga una llengua socialment útil. I una llengua ho és quan és necessària 
per a comunicar-se amb altres persones. Més enllà de la posició jeràrquica que 
cadascú ocupa en cadascuna de les interaccions en què intervé, parlar sistemà-
ticament en català, si més no, mentre la comunicació és possible, és allò que els 
parlants individuals podem fer per tal de contribuir, amb una certa independèn-
cia de la situació política del moment, al benestar de la llengua que considerem 
nostra, aquella amb què podem fer les nostres aportacions a la cultura universal. 
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L’escola i la llengua

En els cinquanta anys darrers, quan han intentat iniciar un cert camí de redre-
çament de l’ús de la llengua, la majoria de les comunitats lingüístiques mino-
ritzades, si més no les del món occidental, han centrat els esforços, a voltes els 
únics esforços, en el món de l’escola. Segurament, l’èxit que havien aconseguit 
els models escolars implantats pels estats nació, en la variant lingüística que 
aquests havien designat com a llengua de referència (castellà a l’Estat espa-
nyol, toscà a l’Estat italià,1 francès de l’Illa de França a l’Estat francès2 o anglès 
al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda) és determinant per creure que la 
presència d’una llengua a l’escola ja és una garantia per a la continuïtat histò-
rica de la comunitat lingüística. Qui pensi així oblida, però, que els Estats 
havien instaurat els seus sistemes educatius en altres moments polítics i so-
cials, quan l’escola tenia un paper cabdal en l’educació de l’infant i, segura-
ment, quan era pràcticament l’única eina de progrés social. Cal recordar, a 
més, que els sistemes educatius esmentats s’implantaren en un moment en què 
els «mètodes pedagògics» no tenien res a veure amb la renovació pedagògica 
que, tot i iniciar-se molt abans, no es comença a generalitzar fins a les dècades 
darreres del segle xx. Els «mètodes pedagògics» emprats, a més, no eren patri-

1 El 1861, l’any de la reunificació de l’Estat que ara coneixem amb el nom d’Itàlia, només sabien 
la llengua italiana 630.000 persones d’un total de 22.212.000 habitants (i 400.000 eren toscans, per als 
quals l’italià estàndard era —si fa no fa— la llengua familiar). Font: Salvi 2004: 118. 

2 En un informe presentat per Henri Grégoire a la Convenció Nacional el juny de 1794 sobre la 
situació de la llengua francesa a França, conegut com a Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les 
patois et d’universaliser l’usage de la langue française, o Rapport Grégoire, s’afirma que: «On peut assurer 
sans exagération qu’au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue 
nationale; qu’un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie». En aquells 
moments, França tenia uns 26 milions d’habitants. Font: Salvi 2004: 119. 
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moni de cap tipus de règim polític. Fixem-nos, si no, en una anècdota nord-
catalana:

Et puc explicar el cas [...] d’un nin, cap als anys quaranta [del segle xx], que per 
dir que tenia un gra a la cara va dir «J’ai un grain» en lloc de «J’ai un bouton». 
Una catalanada de les més corrents. Va rebre una galtada i es va passar el vespre, 
a casa, recopiant dues-centes vegades l’expressió republicanament correcta... 
(Lluís 2002: 88)

Qui cregui que la presència de la llengua a l’escola és garantia per a la con-
tinuïtat històrica oblida també que no és el mateix implantar una llengua mi-
noritzada que una llengua d’un Estat, que és, en els nostres contextos, una 
llengua de prestigi, un idioma dit internacional, usat en tots els àmbits formals. 
Gràcies a la pèrdua de la transmissió intergeneracional de la llengua minorit-
zada i als processos migratoris de contingents de població que parlen única-
ment la llengua de l’Estat o que només aprenen aquesta llengua, cada cop més 
en àmbits informals s’usa també la llengua de l’Estat, ja que és la dominant en 
les normes d’ús lingüístic. No és el mateix, en definitiva, intentar que una llen-
gua que ha anat perdent àmbits d’ús torni a esdevenir una llengua normalitza-
da, quan, a més, ja s’havia interioritzat entre els parlants d’aquesta llengua que 
era educat, que era lògic, que era normal usar la llengua dominant amb els no 
parlants, o que es perceben com a no parlants, de la llengua minoritzada. El 
cercle es tanca quan l’Estat ja ha assolit facilitar la llengua que havia escollit 
com a llengua de referència estatal al conjunt de la població de la llengua mi-
noritzada. 

El cas del Principat de Catalunya

Després que Catalunya (la part administrativament espanyola) recuperés un 
cert grau d’autonomia política al final de la dècada dels setanta del segle pas-
sat, s’aprovà l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, que va establir l’ofi-
cialitat del català, la qual s’afegia a la del castellà, llengua oficial de l’Estat. En 
concret, a l’article 3 de l’Estatut de 1979 hi havia dos punts que després han 
esdevingut fonamentals en la política lingüística de la Generalitat de Catalu-
nya: el reconeixement del català com a llengua pròpia i el compromís de ga-
rantir l’ús normal i oficial de les dues llengües oficials per tal d’aconseguir una 
plena igualtat d’ambdues pel que fa als drets dels ciutadans.
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Mitjançant la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a 
Catalunya,3 es pretenia «el restabliment del català en el lloc que li correspon 
com a llengua pròpia de Catalunya», ja que «és un dret i un deure irrenuncia-
bles del poble català, que han d’ésser respectats i protegits. I en aquest sentit cal 
estendre el seu coneixement, en el si de la societat catalana, a tots els seus 
ciutadans, qualsevol que sigui la llengua que parlin habitualment, dins d’una 
concepció global en què tots els ciutadans acceptin l’ús de l’una llengua i l’al-
tra, les arribin a conèixer i assumeixin la recuperació de la llengua catalana 
com un dels factors fonamentals de la reconstrucció de Catalunya». 

Per aquest motiu, la Llei es proposà de superar la «desigualtat lingüística 
impulsant la normalització de l’ús de la llengua catalana en tot el territori de 
Catalunya». En aquest sentit, garanteix «l’ús oficial d’ambdues llengües per tal 
d’assegurar a tots els ciutadans la participació en la vida pública, posa com a 
objectiu de l’ensenyament el coneixement de totes dues llengües, les equilibra en 
els mitjans de comunicació social, eradica qualsevol discriminació per motius 
lingüístics i especifica les vies d’impuls institucional en la normalització lingüís-
tica de Catalunya». 

La Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, per 
tant, segons s’establia a l’article 1.1, tenia per objecte el desenvolupament de 
l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per tal de dur a terme la nor-
malització de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits i de garantir l’ús 
normal i oficial del català i del castellà. Així mateix, a l’article 1.2 es precisen 
alguns dels objectius de la Llei: emparar i fomentar l’ús del català per a tots els 
ciutadans; donar efectivitat a l’ús oficial del català; normalitzar l’ús del català 
en tots els mitjans de comunicació social, i assegurar-ne l’extensió del conei-
xement.

Per fer-ho possible, i a partir del fet que el català era la llengua pròpia de 
Catalunya, es va determinar que també havia de ser llengua pròpia de quatre 
àmbits, que havien d’esdevenir els quatre eixos principals de tota la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya: Administració, toponímia i retola-
ció, mitjans de comunicació propis de la Generalitat i ensenyament (no univer-
sitari), seguint la lògica que havíem vist en la primera part d’aquest article.

Per tant, el català es fa llengua pròpia, primera, podríem dir-ne, encara que 
no exclusiva, d’alguns àmbits públics per aconseguir anivellar la situació de les 
dues llengües oficials, tenint present que la situació de la llengua catalana, a 

3 Podeu consultar-la a: http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/llei_de_
politica_linguistica/arxius/lleinl83.pdf [darrera consulta: 5/12/2016].
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tots els nivells, era clarament i indiscutible inferior, fins i tot precària, fent ser-
vir el terme que apareix al preàmbul de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de nor-
malització lingüística a Catalunya. En aquest punt cal recordar que la Llei va 
ser aprovada sense cap vot en contra i amb una sola abstenció.

En el camp de l’educació, i a grans trets, la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de 
normalització lingüística a Catalunya va significar declarar el català llengua 
pròpia de l’ensenyament en tots els nivells educatius; establir que els infants 
tenien dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual; no separar 
l’alumnat en centres diferents per raons de llengua; garantir que els alumnes 
havien d’acreditar, en acabar l’ensenyament bàsic, un coneixement suficient 
del català i del castellà, qualsevol que fos llur llengua habitual en iniciar l’en-
senyament; determinar que el professorat havia de conèixer les dues llengües 
oficials, i establir que els centres d’ensenyament havien de fer de la llengua ca-
talana vehicle d’expressió normal tant en les activitats internes com en les de 
projecció externa. És a dir, era una aposta clara per un sol model educatiu, 
de conjunció en la llengua catalana, que havia de fer possible que tota la po-
blació de Catalunya tingués l’oportunitat de conèixer les dues llengües oficials 
i, en el cas del català, aquesta premissa només era possible si realment era la 
primera llengua de l’escola. Era, per tant, una aposta per l’equitat.

Durant la dècada dels vuitanta, amb aquest nou marc legal (desplegat amb 
el Decret 362/1983, de 30 d’agost, sobre l’aplicació de la Llei 7/1983, de 18 
d’abril, de normalització lingüística a Catalunya), i amb l’experiència acumu-
lada per professionals que havien anat introduint l’ensenyament de i en la 
llengua catalana, s’inicia el procés de catalanització del sistema educatiu i es 
comença l’anomenada immersió lingüística, que popularment esdevingué el 
buc insígnia de la normalització lingüística. És el moment en què, entre altres 
actuacions, comencen a aplicar-se les metodologies dels programes d’immersió 
lingüística (estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge en segones llengües) en 
zones on l’alumnat era majoritàriament castellanoparlant i el moment en què 
es formen milers de mestres en cursos de reciclatge i a les Escoles de Formació 
del Professorat. Sens dubte, van ser uns anys en què la catalanització del siste-
ma educatiu estava estretament relacionada amb la renovació pedagògica i 
amb una aposta clara per una escola de qualitat.

El programa d’immersió lingüística a Catalunya

Tot i que el programa d’immersió lingüística (PIL) és un model d’educació bi-
lingüe que s’inscriu en els anomenats models d’enriquiment descrits per Fish-
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man (1976) i es correspon amb els programes de bilingüisme total, la caracte-
rística més notable en el cas català ens la confereix el fet que va ser especialment 
dissenyat no solament per a una minoria lingüística, sinó per al conjunt de la 
comunitat. Era, per tant, un model d’ensenyament en segona llengua (L2)4 
adreçat a nens i a nenes de llengua i cultura majoritàries, procedents de pro-
cessos d’immigració més o menys recents5 o de processos d’aculturització (per 
situacions polítiques del passat o del present) en què s’ha perdut la llengua del 
país,6 que ara s’ha d’ensenyar com a segona llengua. Una de les característiques 
del model era que es partia d’una concepció instrumental de l’ensenyament de 
la llengua i, per això mateix, es proposava que la manera més efectiva per 
aprendre una llengua és fent-la servir. Per aquest motiu, en aquests programes 
la llengua esdevé, des de l’inici, la llengua vehicular de les activitats d’ensenya-
ment i d’aprenentatge a les aules7. L’adquisició del llenguatge s’aborda des 
d’una perspectiva comunicativa en la qual predomina la negociació dels signi-
ficats i dels continguts en les interaccions que es produeixen entre l’adult i 
l’infant. Els mestres centren des d’un començament els esforços en el treball de 
la comprensió i l’expressió oral a partir d’activitats lúdiques i engrescadores, 
amb un llenguatge molt contextualitzat, en les quals l’objectiu principal no és 
únicament que els alumnes s’expressin en la segona llengua, sinó que, a més, 
desitgin fer-ho i participar-hi. Són activitats plantejades perquè possibilitin el 
domini de la llengua oral i animin els alumnes a fer-ne ús, afavorint d’aquesta 
manera la descoberta del valor instrumental del llenguatge. Per això, el tracta-
ment pedagògic a través del qual els alumnes accedeixen a la segona llengua 
mai no consisteix únicament en una exposició de forma intensiva, sinó que 
esdevé necessàriament un plantejament i una metodologia especial i adequada 
al propòsit que es pretén aconseguir. 

És important tenir en compte que en el programa d’immersió lingüística 
mai no es força l’alumne a expressar-se en la segona llengua, sinó que sempre 
se li permet d’elegir la llengua que vol utilitzar en els seus intercanvis lingüís-

4 Entenem per llengua segona qualsevol idioma adquirit després d’haver après la llengua o llen-
gües familiars (o llengua primera).

5 Actualment, però, també caldria fer referència a llengües i cultures, tant majoritàries com mino-
ritàries o, fins i tot, minoritzades en el país d’origen, procedents de processos d’immigració recents.

6 Més que al Principat de Catalunya, aquest cas s’hauria d’aplicar a la part del País Valencià on 
capes de la població han abandonat durant el segle xx la llengua del territori (Alacant ciutat o segons 
quines classes socials de València ciutat, per exemple).

7 Cal dir que, com més properes siguin aquestes llengües, malgrat les interferències inicials, més 
fàcil serà aquest procés: entenem que és més fàcil entre el català i el castellà, l’ucraïnès i el rus, el ladí i 
l’italià o l’occità i el francès, que no pas entre el basc i el castellà, l’estonià i el rus, o el bretó i el francès, 
llengües de famílies lingüístiques molt allunyades.



PErE mayans BaLCELLs40

tics, que, com es pot preveure, a l’inici solen ser pràcticament sempre en la 
primera llengua. Les raons per les quals s’aconsella aquest tipus de pràctica 
educativa són, en primer lloc, perquè en certa mesura la comprensió sempre 
precedeix l’expressió i, en segon lloc, perquè resulta difícil promoure actituds 
positives en relació amb la llengua de l’escola des d’una pràctica educativa que 
negui la llengua familiar. 

En aquesta mateixa línia, mai no s’ha aconsellat a les famílies que abando-
nin la llengua familiar (com sí han fet molts mestres francesos, italians i també 
espanyols —especialment al País Valencià—, quan recomanaven als pares que 
no parlessin en català als fills), sinó que una llengua familiar, la que sigui, de 
referència, viva, ajuda, no dificulta, l’aprenentatge de la llengua de l’escola.

Els plans intensius de normalització lingüística

Des del curs 1983-1984, en què per primera vegada es va aplicar el Programa 
d’immersió lingüística (d’ara endavant, PIL) a les escoles públiques de Santa 
Coloma de Gramenet, Terrassa i altres poblacions, centenars de centres d’arreu 
de Catalunya s’hi van anar incorporant.8 Cal tenir en compte que, segons 
dades del Departament d’Ensenyament, el 1982 el 40% dels alumnes de l’ales-
hores Ensenyança General Bàsica no se sabia expressar en llengua catalana. El 
curs 1995-1996 hi havia 1.280 escoles que aplicaven el Programa d’immersió 
i 91.024 alumnes que el seguien.

L’aplicació del PIL va ser una de les claus, per tant, per avançar en el camí 
de la catalanització i de la modernització de l’escola catalana. Amb aquest ob-
jectiu, el Departament d’Ensenyament hi va abocar molts esforços organitza-
tius, mitjançant la feina d’assessorament i seguiment que van fer, aleshores, els 
coordinadors i assessors del Servei d’Ensenyament del Català. 

Ben aviat, però, es va veure que l’augment del coneixement no forçosament 
implicava més ús de la llengua i que el procés de normalització d’aquesta topava 
amb realitats força complicades. Per aquest motiu es van crear, des del curs 1984-
1985, els Plans intensius de normalització lingüística, que van promoure i poten-
ciar la relació entre l’escola i l’entorn, i que van impulsar que la majoria de 
centres d’una zona on la majoria de l’alumnat era castellanoparlant apliquessin 
el PIL. Es partia de la idea que «amb decrets i una llei no n’hi havia prou» (Depar-

8 Paral·lelament també ho estaven fent centres educatius del País Valencià, de la Catalunya del 
Nord i de les illes Balears.
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tament d’Ensenyament 1998: 39) i que el país «presentava zones escolars que 
eren autèntics forats negres pel que fa a la catalanització» (ibid.), tal com es pot 
observar en el llibre Deu anys de normalització lingüística a l’ensenyament 1978-
1988 (Bel 1991). Es tractava principalment de Barcelona i la seva àrea d’influèn-
cia, les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Oriental i l’Occidental i els nuclis 
urbans de Tarragona i Lleida. Per tant, calia incidir d’una forma intensa en aques-
tes zones, amb una estratègia en què s’havia d’implicar tothom. La Resolució 
d’1 de setembre de 1987, per la qual s’aprova la realització i continuïtat dels 
PINL, determina que «la finalitat d’aquesta experiència, de durada limitada a dos 
cursos escolars, és aconseguir la plena normalització lingüística de la Comunitat 
Educativa mitjançant un seguit d’activitats i de suports específics que, de forma 
mancomunada i compartida, aporten tots el qui participen en els Plans Intensius».

En total, es varen poder engegar 34 PINL a diverses comarques, poblacions 
i barris (de Barcelona). El seu objectiu era coordinar en una mateixa línia edu-
cativa les actuacions dels centres educatius, dels pares i mares, dels ajunta-
ments, dels inspectors de l’Administració educativa, dels Centres de Normalit-
zació Lingüística i de les entitats locals. En aquest marc s’organitzen activitats 
per a alumnes, però també per a pares i mares i per a mestres (Departament 
d’Ensenyament 1998):

 – Pel que fa als pares, l’objectiu era implicar-los activament en la llengua 
d’ensenyament-aprenentatge dels fills. Per això es feren conferències, 
cursos de llengua catalana per a pares i mares, tallers d’expressió oral, 
sortides culturals, etc. 

 – Pel que fa als mestres, els objectius eren garantir l’adquisició i el domini de 
la llengua de l’ensenyament i l’actualització didàctica per a l’ensenyament 
del català i en català, tenint present que era la segona llengua dels alum-
nes. Entre altres activitats, es varen fer grups de conversa, formació didàc-
tica, formació intensiva (programes d’immersió lingüística per al professo-
rat i plans de formació permanent institucionals), seminaris d’assessorament, 
assessoraments pedagògics puntuals, conferències i debats pedagògics. 

 – Pel que fa als alumnes, l’objectiu que es buscava era aconseguir que, en 
acabar l’ensenyament obligatori, que aleshores era als 14 anys, domines-
sin i fossin capaços d’expressar-se en les dues llengües oficials de Catalu-
nya. Algunes de les activitats, en les quals van participar milers d’alum-
nes, foren: «Micro obert a l’escola» (propostes de ràdio escolar), «Quin 
conte em contes?», «Pedalejant per les comarques» i «Els nostres castells» 
(material per conèixer el país), «Lletra Jove: la premsa a l’escola» i «Llegen-
des de Catalunya» (propostes per conèixer els referents culturals).
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El curs 1996-1997, els PINL van deixar d’existir tal com havien estat conce-
buts, tot i que algunes activitats continuaran en funcionament alguns cursos més.

Els anys noranta: els límits del procés de normalització  
i l’evidència que el coneixement no comporta  
l’ús d’una llengua

A la dècada dels noranta es fa un salt qualitatiu, si més no legal: l’establiment 
de l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació pri-
mària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya,9 arran de l’entrada en 
vigor de la Llei orgànica 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu, on es 
determina que «el català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de 
l’ensenyament. S’utilitzarà normalment10 com a llengua vehicular i d’aprenen-
tatge de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació secundària 
obligatòria». Posteriorment, els decrets11 que desenvolupaven a infantil, pri-
mària i secundària obligatòria, respectivament, l’ordenació general dels ense-
nyaments, refermaven aquest fet en afirmar un altre cop que el català, com a 
llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i que, per tant, 
s’havia d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge dels 
esmentats nivells educatius. La mateixa referència també la trobem als decrets 
que estableixen els ensenyaments de formació professional i de batxillerat.12 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, mai no desplegada en 
el camp de l’ensenyament i només superada en alguns punts amb l’aprovació 
de la Llei d’educació del 2009, tornarà a establir que el català s’ha d’utilitzar 
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari. 

 9 Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de 
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària.

10 Un terme d’una ambigüitat jurídica força calculada, que cal interpretar com a sinònim 
d’«habitualment», però que no sembla indicar l’exclusivitat del català com a llengua vehicular del siste-
ma educatiu.

11 El Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de l’educació infan-
til; el Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de l’educació primària, i 
el Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de l’edu-
cació secundària obligatòria.

12 En el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de formació professional específica a Catalunya, i en el Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, es torna a repetir el mateix enunciat segons 
el qual el català també és la llengua que s’ha d’utilitzar normalment en aquests ensenyaments.
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Malgrat aquesta aparent consolidació jurídica del català a l’escola, malgrat 
l’avenç innegable que havia assolit el català als centres educatius, malgrat l’im-
mens esforç formatiu que s’havia fet per dotar de competències lingüístiques el 
professorat i per dotar-lo d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge en sego-
nes llengües (bàsicament a primària, però), l’extensió de l’ús de la llengua to-
pava amb una realitat evident:

• Encara que l’escola (primària) havia impulsat uns usos lingüístics favo-
rables al català, la societat en general (mitjans de comunicació, polítics, 
persones de referència, adults...) continuava fent servir, amb raríssimes 
excepcions, normes d’ús adquirides en altres moments polítics: els catala-
noparlants canviaven sistemàticament al castellà davant d’interlocutors 
castellanoparlants o que consideraven no catalanoparlants.

• El gran esforç que s’havia fet a primària per facilitar l’ús del català en 
molts casos quedava estroncat a l’ensenyament secundari, on el procés 
de catalanització havia estat molt més lent, on les resistències d’una part 
del professorat es traduïen a fer les classes en castellà directament, on 
bona part del professorat que no era estrictament de llengua catalana 
no era conscient de la seva responsabilitat a l’hora de treballar la com-
petència lingüística de l’alumnat, i on els usos lingüístics dels professors 
s’atansaven als usos generals de la societat, en la qual funciona principal-
ment la norma de convergència al castellà.

• Tret del món de l’escola i de l’Administració (catalana), a la resta d’àm-
bits —món de la medicina, del dret, de l’empresa, del comerç, etc.— en 
general no era necessari usar-lo. No cal dir, a més, que el català era una 
llengua prescindible en les relacions personals, en les quals bona part 
dels catalano parlants habituals canvien de llengua davant un interlocu-
tor que perceben com a no catalanoparlant.

El tombant de segle: nous reptes, una segona 
oportunitat?

Malgrat algunes veus apocalíptiques que periòdicament anunciaven, sobretot 
en períodes preelectorals, que l’alumnat català no tenia un coneixement ade-
quat de la llengua castellana, la realitat ens demostrava que si alguna llengua 
era encara feble socialment a Catalunya, aquesta era la catalana. Com a dada 
significativa, cal destacar que en el període 1998-2003, a Catalunya i a la resta 
de l’Estat es van elaborar i aplicar unes proves de castellà consensuades, en el 
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cas català, entre l’Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educa-
tivo (INECSE) del Ministeri d’Educació i el Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament. Aquests treballs no van de-
tectar diferències estadísticament significatives entre els percentatges d’alumnes 
que superaven les proves entre les mostres de Catalunya i les d’Espanya, la qual 
cosa demostrava que els estudiants de Catalunya i els de la resta de l’Estat te-
nien els mateixos nivells de castellà.

Com dèiem, per tant, el problema no era justament en el camp del coneixe-
ment del castellà i molt menys en l’ús que podien fer els joves de Catalunya 
d’aquesta llengua, omnipresent en el món de l’oci, de les noves tecnologies, 
dels mitjans de comunicació, de bona part de la Universitat o del món laboral. 
El problema era, en canvi, a la teulada de la llengua catalana, perquè si bé és 
indiscutible que el coneixement que en tenien els nostres joves era molt elevat 
també ho era que l’ús que en feien, en el millor dels casos, estava estancat. 

El creixement dels contingents de migracions extracomunitàries que arri-
ben a Catalunya, sobretot a partir del 2000, i la configuració de contextos es-
colars multilingües, van plantejar nous interrogants i reptes per al desenvolu-
pament del programa d’immersió lingüística i per a l’extensió de l’ús de la 
llengua. Per fer-nos una idea del que va representar —i representa— aquesta 
arribada d’alumnat no catalanoparlant, en el quadre següent podem observar 
el nombre d’alumnes de nacionalitat estrangera del sistema educatiu no uni-
versitari a Catalunya i el percentatge que representen:

Gràfic 1. Evolució entre 2000-2001 i 2014-2015 del nombre d’alumnes 
de nacionalitat estrangera i del percentatge que representen sobre el 
total de Catalunya



LEs aCtUaCions a CataLUnya PEr a La PromoCió dE L’ús dE La LLEngUa 45

En observar el gràfic cal tenir present que es basa en la nacionalitat, per la 
qual cosa no inclou els alumnes d’origen estranger que anaven adquirint la na-
cionalitat espanyola.

Un nou impuls (2004): el Pla per a la llengua i la cohesió 
social i la nova immersió lingüística

En el Pla per a la llengua i la cohesió social, engegat el 2004, que va establir 
les línies generals del Departament (aleshores) d’Educació pel que fa a la ges-
tió de la llengües, es va definir un nou marc d’intervenció basat en la llengua, 
la interculturalitat i la cohesió social. Aquest nou marc es concretava en l’aula 
d’acollida, el centre acollidor i el pla educatiu d’entorn: tres línies estratègi-
ques per respondre d’una manera integrada als nous reptes de cohesió social 
i lingüística de la nostra societat (Departament d’Educació 2004). 

És dins d’aquest nou context que calia adaptar i potenciar la immersió lin-
güística, aprofitant el patrimoni pedagògic de tota l’experiència acumulada. 
Per aquest motiu, es va crear un grup de treball dins del Consell assessor de la 
llengua a l’escola amb la finalitat de readaptar la metodologia d’immersió a les 
noves necessitats i a les noves realitats sociolingüístiques (Vila et al. 2016).

Els plans educatius d’entorn

Hereus directes dels plans intensius de normalització lingüística de les dècades 
anteriors, els plans educatius d’entorn es van concebre, i així continuen fins a 
l’actualitat, com un impuls per potenciar la cohesió social. El seu objectiu va 
ser oferir una oportunitat per travar xarxes de relació entre el teixit social i 
alhora promoure l’ús de la llengua catalana en totes les activitats adreçades a 
la comunitat educativa. Cal recordar que un dels eixos era fer de la llengua 
catalana la llengua d’ús més enllà de les activitats curriculars i escolars. L’alum-
nat dels centres educatius de Catalunya havia de poder fer-ne ús en el seu en-
torn proper, el qual esdevenia una peça clau per consolidar el coneixement, i, 
sobretot, havia de poder usar la llengua en diferents entorns, la qual cosa im-
plica l’ús de diversos registres.

Aquestes accions es materialitzen en els aspectes següents:

 – Garantir l’ús de la llengua catalana des d’una actitud de respecte i valora-
ció de la diversitat en totes les actuacions del Pla educatiu d’entorn.
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 – Fer accions de sensibilització:
• Promoció d’accions de sensibilització de la importància de l’ús de la 

llengua catalana com a eina de comunicació i afavoridora de la cohe-
sió social.

• Promoció d’accions de sensibilització i visualització de la diversitat de 
llengües que es parlen al territori com una riquesa cultural comuna.

 – Potenciar la coordinació entre el Consorci de Normalització Lingüística i 
els centres de secundària per tal de facilitar cursos de català per a alumnes 
majors de 16 anys.

 – Promoure cursos de català a les famílies dels centres en col·laboració amb 
el Consorci de Normalització Lingüística i altres entitats de la zona.

 – Promoure accions que incentivin l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de 
l’entorn del centre, entre les quals:

• Impulsar el projecte «Ràdio i entorn».
• Impulsar la creació de parelles lingüístiques.
• Impulsar l’activitat de teatre intracentres i/o intercentres.
• Impulsar l’agermanament i el treball en xarxa amb centres educatius 

d’altres terres de parla catalana.
 – Promoure accions de trobada de les famílies que potenciïn l’ús de la llen-
gua catalana.

 – Col·laborar amb la Direcció General de Política Lingüística en campanyes, 
concursos i altres activitats que incentivin l’ús de la llengua catalana.

 – Difondre les actuacions als espais digitals.
 – Difondre les pràctiques de referència a l’XTEC.13

La nova immersió

Tot i la valoració globalment positiva de tot el procés d’aplicació del PIL, cal 
dir que no totes les experiències d’immersió van ser del tot reeixides. D’una 
banda, la ràpida generalització del programa no sempre va anar acompanyada 
dels recursos suficients, especialment en la dècada darrera del segle passat. En 
alguns casos, no es va fer ni l’assessorament ni la formació adients per dur a 
terme el canvi metodològic que implicava l’aplicació del PIL i, a voltes, es va 
arribar a confondre fer les classes en català amb l’aplicació d’un programa 

13 En podeu trobar exemples a: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_
recursos/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/9/ [darrera consulta: 8/11/2015].
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d’immersió. A més, no va haver-hi una política clara d’edició o d’incentivació 
de l’edició dels materials didàctics que havien de donar resposta a la nova 
situació que, de mica en mica, anava arrelant en els centres amb l’arribada 
d’alumnat de procedència estrangera. Alguns centres d’educació infantil i pri-
mària van quedar en una situació poc consolidada, i als centres de secundària, 
malgrat excepcions interessants i lloables, el procés d’innovació i de catalanit-
zació no va ser tan intens ni tan sistemàtic com hauria calgut, la qual cosa va 
provocar, en molts casos, i tal com ja hem destacat, un trencament lingüístic i 
metodològic en el pas de l’alumnat de la primària a la secundària. D’altra ban-
da, a partir del tombant de segle, la nova realitat sociolingüística del país va 
implicar la necessitat d’adaptar i modificar allò que ja era vàlid feia més de 
vint anys i trobar noves estratègies per poder atendre la realitat plurilingüe 
de les nostres aules. 

Aquests dos aspectes van fer que els responsables del Departament d’Ense-
nyament es formulessin tot un seguit de preguntes. 

D’entrada es plantejava la qüestió de si els mestres que havien participat en 
la primera immersió podien donar resposta a la nova situació, perquè les di-
ferències entre els dos moments eren substancials. Al principi del programa 
d’immersió convivien a l’aula alumnes de dues llengües que el professorat 
sabia, mentre que ara en podien ser moltes més i difícilment cap de les noves 
llengües era sabuda pel docent, el qual en desconeixia fins i tot els aspectes 
més bàsics. Als anys vuitanta, els grups eren força homogenis pel que fa al 
coneixement de la llengua de l’escola; ara, en canvi, eren molt heterogenis, fins 
i tot en cursos elevats. A l’inici del procés, la participació de la família era vo-
luntària i en general molt positiva; ara, per contra, era més aviat rutinària i, a 
més, rebia els continus inputs negatius dels mitjans de comunicació i de polítics 
contraris a la normalització del català. Al principi els grups eren en general 
també força estables, ara hi havia centres on la mobilitat de l’alumnat era molt 
gran.

També es plantejava fins a quin punt el marc teòric de la metodologia d’im-
mersió era compartit per tots els docents, especialment pels mestres més joves, 
que no havien rebut la formació de la primera immersió dels anys vuitanta. 
També era dubtós fins a quin punt tothom d’un claustre coneixia i compartia 
els principis d’aplicació i, a més, treballava prou les actituds i les motivacions, 
imprescindibles en un programa de canvi de llengua casa/escola com aquest. 
Igualment, atès que en un programa d’aquestes característiques els pares i les 
mares han de sentir-se ben acollits, informats i han de compartir els objectius 
amb l’escola, calia preguntar-se també si s’informava i es compartia prou amb 
les famílies el que significa l’aplicació del PIL també per a la llengua familiar; 
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si s’explicava prou el procés que fan els infants en adquirir una nova llengua, i si 
aquests mateixos pares coneixien la didàctica que s’aplicava i així podien aju-
dar els seus fills. 

Calia qüestionar-se també si els mestres en general tenien prou present la 
llengua familiar, la valoraven i sabien convertir-la en un recurs per treballar 
la diversitat a l’aula. En el terreny encara més metodològic calia plantejar si 
s’havien establert objectius per nivells o cicles en el procés de l’adquisició de 
la llengua, en el qual s’havia de tenir molt present l’expressió i la interacció 
oral,14 i si s’havien concretat contextos situacionals rics per a l’adquisició signi-
ficativa de la llengua. Calia preguntar si la llengua s’usava en totes les situacions 
comunicatives: aula, passadissos, pati, menjador, activitats extraescolars i acti-
vitats d’entorn, i si a l’aula es feia servir un llenguatge ben contextualitzat i amb 
suports no verbals. Un altre aspecte que no es podia oblidar i que, a voltes, 
havia estat relativament menystingut, era el fet que oferir un bon model lingüís-
tic als alumnes és molt important. Calia plantejar si els mestres tenien prou 
consciència de ser un model lingüístic, tant pel que fa a l’ús de la llengua com 
pel que fa a la qualitat d’aquesta, tant en registres formals com en registres 
informals. No cal dir que la pregunta era extensible al personal no docent i 
als responsables d’altres activitats educatives.

A part d’aquesta coherència i continuïtat entre els espais pròpiament d’en-
senyament i els espais educatius en general, calia qüestionar-se si els centres 
asseguraven la metodologia pròpia del programa segons les etapes educatives: 
s’aplicaven estratègies didàctiques adequades a cada nivell al llarg de l’educa-
ció infantil i primària o se n’anava relaxant l’aplicació a mesura que avançaven 
els cursos? Hi havia un seguiment i una continuïtat entre l’educació infantil, la 
primària i la secundària? Es feia un seguiment i una avaluació regular de la com-
petència oral i escrita de l’alumnat?

Les respostes a les preguntes que es van plantejar a l’hora de fer aquest nou 
impuls de la immersió lingüística i la recerca actual sobre la situació socio-
lingüística dels centres van ajudar a definir un nou marc per a la formació per-
manent dels docents. El nou marc partia de la idea que un centre que apliqui 
actualment el programa d’immersió lingüística de manera correcta hauria de: 
conèixer què implica el programa d’immersió lingüística; tenir en compte, pel 
que fa a la metodologia, la comprensibilitat del discurs del docent (l’input), la 
interacció, el tractament de la llengua oral, la relació entre la llengua oral i 

14 Entenien que la interacció és fonamental i que, per aquest motiu, calia aprofitar totes les situa-
cions comunicatives, interactuant amb cada alumne segons el nivell de competència i organitzant inter-
accions entre companys del mateix nivell o de nivells diferents.
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la llengua escrita; vetllar per l’ensenyament-aprenentatge de la llengua mitjan-
çant totes les àrees del currículum; tenir present les característiques personals 
que incideixen en l’aprenentatge d’una L2; fomentar la vinculació de les famí-
lies i tenir present el tractament de la llengua familiar (o primera llengua), i 
mantenir uns usos lingüístics coherents (i professionals). En aquest marc, el 
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics va elaborar una eina de diagnosi per 
reflexionar sobre l’aplicació del Programa d’immersió lingüística accessible 
en línia.15

Pel que fa a aquests usos lingüístics coherents (i professionals), a la forma-
ció permanent es van treballar els aspectes següents:

1) La relació entre oferta d’ús, coneixement i ús d’una llengua. Com més opor-
tunitats d’ús, més coneixement de la llengua i més actuació. Tenir un bon 
coneixement de la llengua no és suficient per utilitzar-la.

2) Els usos lingüístics en un centre on s’aplica el PIL. Si no hi ha una reflexió 
per part de l’equip docent i una presa de consciència sobre quin ús profes-
sional s’ha de fer de la llengua, en un centre educatiu es reprodueixen les 
normes d’ús que funcionen a la societat. En un centre on s’aplica el PIL 
s’han de practicar normes d’ús favorables al català de manera que serveixin 
de model positiu per als alumnes. Així mateix, cal vetllar per l’ús de la llen-
gua tant en els espais curriculars com en els espais no curriculars. La llengua 
vehicular del centre ha de ser el català. La llengua de les reunions col·lectives 
amb les famílies ha de ser la catalana.

3) L’ensenyament dels usos lingüístics. Els hàbits lingüístics s’aprenen com 
qualsevol altre hàbit, amb la pràctica constant i coherent. Hi ha activitats que 
afavoreixen en els estudiants la reflexió sobre els propis usos lingüístics i 
sobre els del conjunt de la societat. S’han de preveure i tractar les situacions 
que poden fer vacil·lar els usos lingüístics favorables al català, com ara:

• Quan arriba un alumne nouvingut, es treballa amb la resta dels alum-
nes com ens hi hem d’adreçar per ajudar-lo a aprendre la llengua de 
l’escola? 

• Es dissenyen activitats de mediació per ajudar els alumnes nouvinguts 
a compensar la manca de comprensió amb estratègies lingüístiques i 
no verbals?

15 Per a l’eina de diagnosi per reflexionar sobre l’aplicació del Programa d’immersió lingüística 
feta pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. Disponible a: http://xtec.gencat.cat/web/.content/
alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0019/6d336341-0f70-48aa-bb14-5a481c1cc72f/eina_diagnosi_
pil.pdf [darrera consulta: 7/3/2017]. 
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• Quan es planifiquen activitats d’interacció entre alumnes de diverses 
edats, amb els més grans es tracta el tema dels usos i les estratègies per 
fer comprensible el discurs sense canviar de llengua?

• Quan es fan activitats fora de l’escola es pacta prèviament la llengua 
de comunicació?

• Quan a l’aula o a l’escola participen persones externes al centre es pac-
ta també quina ha de ser la llengua usada?

Unes reflexions darreres

En aquest escrit hem presentat les accions tant d’ensenyament i d’aprenentat-
ge com les actuacions per treballar la continuïtat i la coherència dels usos lin-
güístics de l’escola en l’entorn educatiu. 

Hem presentat actuacions formatives, activitats per a alumnes, activitats 
per a pares i mares, treball conjunt entre les diverses administracions i enti-
tats implicades en l’educació. Hem vist, en definitiva, la immensa feina que ha 
fet l’escola, a partir del mandat parlamentari que arrenca del consens polític 
dels anys vuitanta, però també volem recordar algunes qüestions que, potser, 
expliquen per què, tot i haver aconseguit una universalització del coneixement 
del català entre els joves, no se n’ha aconseguit estendre l’ús. En primer lloc, 
potser cal recordar que, tot i que és cert que la llengua catalana és la llengua 
habitual de l’ensenyament, també ho és que hi ha diverses excepcions. Per exem-
ple, en una compareixença parlamentària el febrer del 2014, la consellera Ri-
gau va revelar que a Catalunya hi havia 459 escoles i instituts que impartien, 
com a mínim, alguna assignatura no lingüística, com ara matemàtiques, plàstica 
o geologia, en castellà. D’aquests centres, 332 eren escoles de primària i 127, 
centres de secundària. Unes dades que reflecteixen una realitat que no sempre 
s’ha volgut reconèixer i que no sempre respon a les necessitats dels alumnes pel 
que fa a la seva competència lingüística en llengua catalana i en llengua caste-
llana. Es podria ampliar aquest fet als centres educatius privats i fins i tot a 
alguns de concertats privats, on és més que qüestionable que el català sigui 
realment la llengua vehicular de l’ensenyament o també a les escoles que im-
parteixen sistemes educatius estrangers, per a les quals el català és, en general, 
una llengua optativa de la qual es pot prescindir. En segon lloc, voldríem des-
tacar les dades del projecte de recerca Resol del Centre Universitari de Socio-
lingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona que es recolliren en 
l’article «Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projec-
te RESOL a la ciutat de Mataró» (Bretxa i Vila 2012). Les dades que ens ofereix 
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aquesta recerca demostren «la feblesa de l’oferta —si més no, de l’oferta atrac-
tiva— en el camp de la televisió, la música i Internet en català» o que entre el 
pas de primària a secundària hi ha una caiguda molt significativa del català i 
un augment del castellà entre les persones que no tenien el català com a llen-
gua inicial o, en definitiva, que en general hi ha un retrocés del català (ibidem, 
112); n’hi ha una d’especialment preocupant, la de la llengua (model d’ús lin-
güístic) del professorat, especialment a secundària. La dada fa referència a la 
llengua emprada pels professors amb els alumnes (segons els alumnes, i no se-
gons els professors): mentre que a primària un 75,1% dels alumnes deien que 
els professors se’ls adreçaven només o sobretot en català, a 1r d’ESO aquest 
percentatge baixava a un 66,5%. Alhora, a un 22,8% dels alumnes de primària 
i a un 31,6% de secundària els docents se’ls adreçaven en català i en castellà 
(ibidem, 105), fent servir, segurament, les mateixes normes lingüístiques que 
fa un ciutadà estàndard que sàpiga, i vulgui, parlar en català: dirigir-se en cas-
tellà a qui s’adreça en castellà i canviar de llengua sense adonar-se’n. Sortosa-
ment, els docents només s’adreçaven només o sobretot en castellà a un 2% de 
l’alumnat. Una dada també preocupant és que només un 67,9% dels alumnes 
de primària i un 59,1% dels de secundària s’adrecen sempre als seus professors 
en català. Un 29,2% a primària i un 36,5% a secundària alternen les dues llen-
gües i, també, sortosament, només un 3 i un 4,4%, respectivament, s’hi adrecen 
sempre en castellà.

En tercer lloc, hi ha un discurs polític i social (i una realitat) segons el qual 
és igual utilitzar una llengua que una altra, la qual cosa deixa els usos del ca-
talà a l’escola com una raresa que «es cura» quan el nen es va fent més gran. 
Vegeu-ne alguns exemples, anecdòtics, però creiem que representatius:

 – Una mare fa una pregunta dirigida a l’Administració educativa, l’octubre 
del 2016, mitjançant la bústia institucional de la Generalitat de Catalunya: 

Reunió amb els pares dels alumnes d’un centre públic. La llengua de la reu-
nió és el català. Una mare d’origen estranger manifesta que no l’entén i de-
mana que la reunió es pugui fer en castellà. El director i la secretària de l’es-
cola diuen que no, que la llengua vehicular en l’ensenyament és el català 
i que al final de la reunió li’n faran un resum. Hi ha diversos pares i mares 
que no hi estan d’acord i proposen passar al castellà. No ho aconsegueixen.

Hi ha alguna normativa que estableixi que a les reunions amb els pa-
res i mares la llengua que s’ha de fer servir és el català?

 – Una estudiant de pràctiques (que després de fer el màster de secundària 
podria ser fins i tot professora de llengua i literatura catalanes a l’ense-
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nyament secundari) envia l’escrit següent al Servei d’Immersió i Acolli-
ment Lingüístics del Departament d’Ensenyament:

Buenos días, Pere,
soy L.A., la estudiante de lenguas aplicadas de la universidad XX que 

cursará las prácticas con vosotros este año. Perdón por no haber escrito 
antes, pero fue ayer cuando se me facilitó vuestro contacto desde la uni-
versidad. Este correo es para concretar un día de esta semana, si es posi-
ble, para presentarme en persona y poder también concretar el horario 
con vosotros, de la misma manera que el día de inicio. 

Yo tengo todas las mañanas libres por lo tanto, cualquier mañana me 
va bien.

Gracias de antemano,

Aquesta tria de llengua per part d’una persona que s’adreçava al servei 
encarregat de la immersió al català va motivar un comentari als responsable 
d’organitzar les pràctiques. La resposta de la universitat respectiva va ser:

M’acaba d’escriure la L.A. Diu que no hi ha cap problema, que domina totes 
dues llengües i que li va sortir fer el missatge en castellà (m’imagino que 
deu ser la seva llengua materna), però que a partir d’ara ho farà en català.

 – Una mare, arran d’un escrit sobre la importància de l’ús de la llengua: 

Ho hauria de llegir algun professor de l’institut de ma filla que els ha dit 
«parleu-li en castellà, que no us entén», d’un nen que ha arribat de Bolí-
via... som on som.

 – Tret d’una recerca de la professora Mariona Masgrau, de la UdG: «Noso-
tros en casa tratamos de hablar español, para ayudarlos». Dit per una 
mare de 30 anys, d’origen marroquí, que té dos fills de 9 i 3 anys. Fa 12 
anys que viu a Banyoles i els fills van a una escola pública de la ciutat on 
la llengua vehicular és el català.

L’escola, com s’ha dit, és molt potent, però ja no és l’escola de l’època de la 
instauració de l’ensenyament obligatori, ja que hi ha molts altres elements que 
incideixen en l’educació dels nostres joves. Si volem millorar l’ús de la llengua, 
en primer lloc, hem de reforçar l’aplicació del programa d’immersió lingüística 
i implantar d’una vegada per totes la consciència que no és el mateix fer ense-
nyament en català que aplicar un programa d’ensenyament i d’aprenentatge en 
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segones llengües. Hem de fer una formació inicial dels docents, tant a les car-
reres de ciències de l’educació com als màsters que preparen per exercir la do-
cència a secundària, que respongui a les necessitats d’aquest país i al mandat 
del nostre Parlament i de les nostres lleis. Hem de tornar a fer una formació 
permanent que actualitzi la immersió lingüística, la gestió de la diversitat lin-
güística i la competència plurilingüe dels alumnes. Hem de teixir complicitats 
entre l’entorn educatiu i l’escola, especialment amb els monitors del lleure, els 
monitors de menjador i d’acollida, amb els clubs esportius, els esplais, etc., 
per tal que hi hagi continuïtat i coherència entre els usos lingüístics d’uns i 
altres. Hem de saber explicar a les famílies i a la societat en general per què 
és tan important mantenir en aquest àmbit el català com a llengua de referèn-
cia. I hem de demanar als responsables polítics que no facin de l’ús de la llen-
gua una arma que cal fer servir sempre que hi ha eleccions o, fins i tot, que no 
facin un ús frívol de la llengua (de l’ús de la llengua) per raons purament elec-
torals.
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Promoció de l’ús del català  
en l’alumnat universitari d’educació: 

ús dins i fora de l’aula
Carles Segura-Llopes
Universitat d’Alacant

Introducció

La promoció de l’ús d’una llengua és un objectiu central en les polítiques de 
planificació de les cultures minoritzades. S’hi juguen la supervivència, és clar. 
És molt probable que l’àmbit educatiu siga el que més atenció rep en el si 
d’aquestes polítiques de redreçament lingüístic. Sembla que s’hi han dipositat 
grans esperances. Òbviament, hom és conscient que l’escola, plantejada com 
cal, podria garantir el domini de la competència lingüística; i aquest fet és 
condició indispensable per a fomentar de manera eficient l’ús de la llengua en 
qüestió. Però ¿fins a quin punt les institucions educatives poden incidir en la 
incentivació de l’ús espontani de les llengües, sobretot en contextos interperso-
nals, cosa que es presenta com a indispensable per a la seua pervivència? 

L’eficàcia d’aquesta presumpta incidència depén de diversos factors: de la 
caracterització contextual de la població escolar on es vol promoure l’ús de 
la llengua i també de la metodologia i el tipus de pràctiques educatives que es 
duguen a terme d’acord amb el context. L’objectiu que pretenem desplegar 
en aquest treball està relacionat amb aquests dos aspectes.

Aquest propòsit no es portarà a cap de manera abstracta, sinó que tindrà un 
camp d’actuació concret: els estudiants universitaris dels graus de Mestre d’Edu-
cació Infantil i d’Educació Primària de la Universitat d’Alacant (UA). Es tracta, 
doncs, d’explicar quines reflexions i quines pràctiques educatives despleguem 
per a fomentar l’ús del català en el si de les activitats acadèmiques d’algunes 
de les assignatures d’aquests graus que són responsabilitat del Departament de 
Filologia Catalana. 

Que els nostres alumnes siguen mestres en formació té una transcendència 
remarcable, perquè el més probable és que, tard o prompte, formaran part del 
cos d’educadors, de l’àmbit públic o privat, que exerciran la seua professió al 
nostre país. No solament cal aconseguir fomentar l’ús de la llengua minoritària, 
sinó que també cal que s’adonen que han d’aprendre ells mateixos a fomen-
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tar-la més avant i, també, a comprendre per què ho han de fer, o per què cal-
dria que volgueren fer-ho.

Per altra banda, el fet que ens situem a la UA implica treballar sobre una 
població que majoritàriament té el castellà com a llengua inicial i que, en gran 
part, actua de manera indiferent (i, de vegades, hostil) a l’ús de la llengua ca-
talana. No tot respon a aquesta simplificació, evidentment: les dinàmiques socio-
lingüístiques que s’hi desenvolupen són molt més complexes i cal mirar de 
comprendre-les en profunditat. La reflexió sobre aquest coneixement ajudarà 
en l’adopció de metodologies efectives i permetrà de dissenyar pràctiques tan 
satisfactòries com siga possible en la promoció de l’ús del català. 

La tasca és ingent i desagraïda. Els fruits són discrets. Les institucions edu-
catives, la universitat inclosa, tenen una capacitat limitada en el foment de l’ús 
d’una llengua minoritzada, més encara en un context com el d’Alacant. Però hi 
creiem i per això hi dediquem molt d’esforç. I volem compartir-ho.

Un projecte lingüístic del Departament

Totes les assignatures dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Edu-
cació Primària que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana 
de la UA participen d’un projecte lingüístic comú que té com a objectiu central 
promoure l’ús de valencià especialment en l’àmbit educatiu.

Cada assignatura té uns objectius específics (continguts, habilitats i acti-
tuds) que, òbviament, s’han de desplegar, però considerem convenient que com-
partisquen aquesta finalitat transversal. En aquest article ens centrarem en la 
metodologia que fem servir en les assignatures dels dos graus esmentats i en què 
jo estic directament implicat: la Llengua Catalana I, de primer curs, i la Llen-
gua Catalana II, de tercer curs.1

Aquest projecte lingüístic inclou:

A) Els objectius que es pretenen: bàsicament es tracta de promoure l’ús del 
català des de l’àmbit educatiu. S’hi lliga de manera central i indestriable 
l’objectiu de millorar la competència lingüística i discursiva del nostre 

1 Agraïsc efusivament a tots els companys i companyes, professors i professores titulars i associats 
del Departament de Filologia Catalana de la UA, que han fet (i fan) possible la promoció del català en el 
si d’aquestes dues i de la resta d’assignatures. Especialment, vull esmentar: Eduard Baile, Vicent Beltran, 
Hèctor Càmara, Josep Escolano, Maribel Guardiola, Rafel Jordà, Francesc X. Llorca Ibi i Sandra Mont-
serrat. Les idees que ací expose són fruit de la faena de tots plegats.
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alumnat. Creiem que també és convenient explicitar els criteris d’èxit, cosa 
que permetrà l’avaluació del projecte.

B) L’anàlisi dels elements del context intern (en el si de la UA) i extern (fora 
d’aquest àmbit) tant present, com passat i també futur en què s’ha mogut, 
es mou i es mourà el nostre alumnat: zones d’on provenen, on viuen, on 
passen el lleure, on treballen, amb qui es relacionen; tipus de programa 
educatiu que han seguit, presència del català en l’etapa escolar; coneixe-
ment de les llengües, usos i pautes d’ús lingüístic, situació, coneixement i 
ús del català en l’àmbit escolar en el context del sud valencià (alumnes, 
pares i mares, educadors i mestres, administració, institucions, empresa), 
etc.

C) Concreció en cada assignatura dels objectius que s’han d’aconseguir, a tra-
vés de:

 a) Les decisions que s’han de prendre pel que fa a la promoció de l’ús del 
valencià, açò a totes les assignatures, que inclouran:
i) els enfocaments metodològics i les pràctiques concretes que afavo-

risquen la promoció del valencià (això és, que modifiquen les pau-
tes de tria de llengües), dins i fora de l’àmbit universitari i amb 
projecció en el futur exercici de la professió de mestre;

ii) les reflexions, especialment lingüístiques i sociolingüístiques, que 
cal fer;

iii) els recursos, els discursos i les actituds del professorat que perme-
ten generar empaties i ajuden a canviar mentalitats.

 b) Les decisions que s’han de prendre pel que fa a l’organització i el tracta-
ment didàctic de l’ensenyament de la llengua (més profund en les assig-
natures de llengua, més tangencial en la resta), on caldrà tenir en compte: 
iv) els enfocaments metodològics;
v) el tractament dels alumnes provinents de zones castellanoparlants, 

especialment amb exempció, o migrants (d’altres comunitats autò-
nomes o d’altres països);

vi) les mesures organitzatives que permeten la coherència i continuïtat 
de les decisions en totes les assignatures dels quatres cursos del 
grau, tant de continguts com de metodologia.

Sobre els objectius del projecte lingüístic

L’objectiu de promoure l’ús del català implica augmentar la probabilitat que 
els nostres alumnes decidisquen usar el català i que ho vulguen fer en més 
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contextos. No posem límits en aquest augment. Cada alumne/a parteix d’un 
punt que pot ser zero i el que volem és d’afavorir un augment relatiu de l’ús del 
català. De tota manera, els àmbits a què fonamentalment volem empényer els 
nostres alumnes a usar el català són: el formal i públic, especialment en el cas 
dels que tenen el català com a L1 (L1cat) i l’interpersonal, sobretot en el cas dels 
que tenen el castellà com a L1 (L1cast).

I ens centrem en aquests dos aspectes perquè, en general, sabem quan els 
estudiants universitaris fan servir el català:

a) els L1cat només l’utilitzen amb els que saben que tenen el català com a 
L1: família, amics, companys, coneguts, mestres en context escolar i 
extra escolar. 

b) els L1cast no l’utilitzen mai, a excepció dels contextos purament acadè-
mics (generalment amb receptors passius). Fora de la universitat, és rar 
que facen servir el català.

Atesa la situació sociolingüística de minorització greu que pateix el català 
a les comarques que aglutina la UA, considerem necessari que:

a) els L1cat trien el català per a parlar amb desconeguts i també amb co-
neguts que sàpien que no són L1cat, amb un model estàndard esponta-
ni al màxim d’aproximat al model tradicional;

b) els L1cast puguen conversar sobre temes professionals o semicol·loquials 
(no tant produir exposicions orals o escrites sense interlocutor directe), 
amb un català semiespontani que siga al màxim possible de pròxim al 
català local dels companys.

Per a aconseguir aquests objectius, cal que tinguen una raó per a fer-ho, 
una causa per a trobar contextos en què siga raonable el canvi d’actitud que 
permeta el canvi de conducta. Aquesta raó és inicialment l’obligatorietat que im-
plica una assignatura de català. Ara bé, cal buscar les estratègies per a poder 
desempallegar-se d’aquesta condició, ja siga durant el grau però també des-
prés, quan exercisquen la seua professió docent. És urgent deslligar la relació 
unívoca que se sol crear entre l’àmbit escolar i l’ús del valencià sobretot en el 
cas dels L1cast, així com també trencar la relació entre l’àmbit familiar/local i 
l’ús del valencià en el cas dels L1cat. Creiem que és peremptori buscar estratè-
gies per a desfer aquests lligams, perquè són paralitzants i no estimulen les 
actituds proactives.
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Alguns fonaments del projecte lingüístic

Recopilem ara alguns dels fonaments sobre els quals mirem de construir les 
tasques inserides en el nostre projecte. N’hi ha que responen a principis com-
provats per investigacions solvents; d’altres es basen en els anys d’experiència 
docent on la necessitat de promoure l’ús del català ha estat contínua i preemi-
nent, i alguns tenen en el sentit comú la seua raó de ser. Només volem deixar 
constància d’alguna de les nostres reflexions com a docents. No tenim ara vo-
luntat de ser exhaustius ni de sistematitzar aquestes reflexions:

a) Cal que tots els usos lingüístics que es produïsquen en el si de les assigna-
tures tinguen abast comunicatiu. L’alumnat es queixa sovint que el profes-
sorat de català, en general en totes les assignatures, corregeix contínua-
ment les seues intervencions, tant a classe com fora de l’aula. Tenen la 
percepció que no ens interessa el missatge sinó que focalitzem insistent-
ment en la forma del discurs. En les seues paraules, tenim «connectat con-
tínuament el mode examen». Aquesta percepció s’ha d’evitar, moderant 
aquesta pràctica i focalitzant sobre el contingut. Tot i això, cal que enten-
guen i interioritzen també que la focalització en la forma és necessària per 
a millorar el domini d’una llengua que s’està aprenent.

b) Cal ser conscient que la contribució de l’escola (entesa en sentit ampli) en 
la millora de la situació social d’una llengua és clarament reduïda. Per això, 
s’ha de defugir de sobrevalorar-la però, alhora, no es pot subestimar fins al 
punt de no esmerçar esforços en la promoció de l’ús de llengua des de les 
aules. A més a més, al País Valencià, a l’hora d’ara, comptem amb pocs 
agents socials que facen ús de la llengua: no hi ha tot just mitjans de comu-
nicació ni orals ni escrits; no hi ha gaires personatges públics exemplarit-
zants ni mitjans a través dels quals es puguen visibilitzar; no s’organitzen 
activitats públiques en català adreçades a un públic massiu (esdeveniments 
esportius, musicals, gastronòmics...) ni té presència important a Internet 
(per exemple, el nombre de youtubers que fan servir el català en els seus 
vídeos és baix). Cal transmetre que els mestres tenim una responsabilitat 
important (però no tota) en l’augment o la disminució de l’ús del català.

c) L’àmbit d’ús clau en el canvi de pautes sociolingüístiques creiem que es 
troba en les relacions interpersonals. Aquest espai també és crucial per a 
millorar el domini de la llengua. La transmissió unidireccional (mestre da-
vant d’alumnes, alumnes davant d’alumnes) no genera dinàmiques de can-
vi d’hàbits ni millora significativament el domini de la llengua; l’aprenen-
tatge, en general, requereix xarxes de relació que, a més a més, convé que 
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no se circumscriguen a l’àmbit acadèmic. És el nostre propòsit crear-ne, fer 
que se’n creen i fer-les créixer.

d) És clar que l’alt domini de la llengua fomenta l’ús i és central en el canvi 
d’actitud (tot i que no n’és condició indispensable). Alhora, l’ús significatiu 
de la llengua n’augmenta el domini formal. Així doncs, el domini de la 
llengua alimenta l’ús i l’ús millora el domini de la llengua. Els dos grans 
eixos del nostre projecte es retroalimenten contínuament. 

e) L’ús lingüístic ha de ser significatiu, realment comunicatiu i, si és possible, 
cal que les tasques a realitzar puguen satisfer necessitats reals de l’entorn 
educatiu o que impliquen una responsabilitat col·lectiva que depasse, al-
menys parcialment, l’àmbit acadèmic.

f) Ja sabem que l’aprenentatge es produeix si va associat a les emocions. Ens 
hem d’assegurar que totes les tasques tinguen un component emocional, 
que pot tenir morfologies diverses i provenir de diverses fonts. L’ús emotiu 
de la llengua n’augmenta el domini formal i és l’únic que pot generar acti-
tuds positives i contribuir a desemmascarar prejudicis.

g) Cal recordar que els alumnes més conscienciats lingüísticament (els L1cat, 
sobretot els que han seguit la instrucció docent prioritàriament en català) són 
els més insegurs des del punt de vista del model de llengua que han d’utilitzar. 
Baldaquí et al. (2010) expliquen que, probablement, aquesta inseguretat rau 
en l’enfrontament entre els models de llengua: el familiar col·loquial, que pot 
tenir certa extensió en el seu context social, i l’escolar formal, que es limita 
segurament als usos escolars. No es tracta d’un rebuig ideològic, és a dir, no 
estan en contra del model amb què no s’identifiquen, sinó que «simplement 
tenen dificultats a incorporar les innovacions al seu ús lingüístic habitual, i 
aquest dilema entre el que efectivament usen i allò que consideren més ade-
quat i prestigiós és la causa principal de la inseguretat lingüística formal» 
(Baldaquí et al. 2010: 43). Aquesta percepció, però, no afavoreix l’ús del cata-
là, sinó que fomenta l’ús del castellà per a evitar problemes. També els L1cast 
detecten una diferència entre el model col·loquial dels companys i companyes 
(que usen entre ells normalment) i el model formal acadèmic. I el poden criti-
car. Tampoc açò fomenta l’ús del català. De fet, les crítiques dels castellano-
parlants minen l’autoestima dels catalanoparlants i això els inhibeix a l’hora 
d’usar la seua llengua. Cal fer tasques que miren de revertir aquestes actituds.

h) Un element interessant que tenim en compte és que l’accés a la universitat 
esdevé, al capdavall, un «canvi natural de context» en el qual el parlant pot 
deixar amb més facilitat alguns dels seus hàbits consolidats i modificar-los 
conscientment, en una presa de consciència pròpia d’aquesta etapa vital 
(Marí 2012; Casesnoves et al. 2016). Per això, en totes les activitats, tas-
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ques i projectes tenim en compte aquesta avinentesa, entre altres coses, 
incidint en el contrast entre els usos lingüístics a què estaven acostumats i 
els usos a què ara els exposem.

i) La metodologia no pot ser uniforme i homogènia per a tot l’alumnat: tenim 
alumnes diversos, amb actituds, hàbits i usos lingüístics heterogenis i amb 
dominis dissemblants del sistema lingüístic. Tot plegat requereix una me-
todologia també diversa, que conjugue la variació que convergeix en el grup 
i que l’aprofite per a aconseguir els objectius. Els punts forts i els punts febles 
dels membres del grup (incloent-hi el professorat) s’han de gestionar per-
què, de manera cooperativa, s’enriquisquen mútuament.

j) Vergara (2015: 12) explica que el 80% o 90% dels mecanismes de percep-
ció, interpretació, presa de decisions i actuació que activem per a enfron-
tar-nos a les situacions quotidianes més o menys problemàtiques romanen per 
davall de la consciència. També les pautes d’ús lingüístic tenen una part im-
portant de rutines inconscients. Per a revertir la situació, a banda de la reflexió 
conscient (explícita i racional), cal que activem rutines (inconscients) oposa-
des que les neutralitzen. Òbviament no s’ha de defugir de la reflexió conscient 
i explícita, però convé que siga dosificada en els moments oportuns i que es 
produïsca de manera inductiva. Quan considerem que cal la reflexió, general-
ment partim d’experiències, vivències o hàbits que mirem de fer descriure, 
contrastar, examinar i analitzar, en un camí envers l’abstracció i la sistematit-
zació. Partir de l’abstracció no sol ser efectiu. Certament, les tries lingüístiques 
que fan els parlants no són sovint el resultat de decisions conscients i racio-
nals, sinó que són fruit d’un procés d’interiorització de les percepcions i les 
interpretacions que els individus fan sobre les llengües que els envolten (Ba-
llarín Garoña 2011: 90). Cal aprofitar aquesta idea a favor de l’ús del català.

k) La percepció de la vitalitat és més important per a la formació d’actituds 
lingüístiques positives que la vitalitat objectiva real (Ryan, Giles i Sebas-
tian 1982). Per això, hi ha un grup de tasques en què, entre altres coses, 
pretenem visibilitzar una vitalitat etnolingüística que és baixa en el context 
alacantí però que en general és molt més alta del que l’alumnat creu perquè 
viuen d’esquena a aquesta realitat minoritària. Incidir sobre aquest fet 
canvia la percepció de la vitalitat social del català. Parlem de vitalitat bà-
sicament de caràcter cultural (teatre i altres manifestacions literàries, con-
ferències, cine) però també d’altres tipus, com ara els usos col·loquials o els 
usos institucionals no educatius.

l) És convenient que una part important de les tasques es basen o facen servir 
les TIC. No cal dir que l’alumnat té una familiaritat enorme amb aquesta 
mena d’eines, de manera que fer-les servir és entrar en el seu territori lúdic 
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i conceptual (veg. Càmara i Baile, 2016, per a l’ús de les TIC en la docència 
universitària).

Sobre la caracterització sociolingüística de l’alumnat

No podem ara detenir-nos gaire en la caracterització sociolingüística del nostre 
alumnat. Òbviament és fonamental conéixer-la en profunditat perquè el nos-
tre objectiu es complisca de manera d’eficaç. No solament hem de tenir en comp-
te les dades globals i estar al dia, doncs, de les descripcions i els estudis publicats 
sobre el coneixement i ús del català, especialment en territori valencià, sinó 
que també hem de considerar les dades concretes del grup a qui un/a professor/a 
imparteix la classe. No es poden prendre mesures per a aconseguir l’objectiu 
previst —recordem: augmentar els contextos on l’alumnat triarà el català com 
a llengua d’ús— si no ens adaptem completament a la realitat amb què trac-
tem. Per això, cada curs realitzem una enquesta sociolingüística aprofundida al 
nostre alumnat sobre el coneixement i els usos lingüístics, juntament amb altres 
aspectes com ara la valoració dels models de llengua, la identificació nacional, 
la seguretat lingüística, la unitat de la llengua o la seua ideologia.

Aportem ara algunes dades sociolingüístiques de caràcter general per a do-
nar una idea global de la caracterització del nostre alumnat:2

a) Les dades generals més recents són poc encoratjadores. Pel que fa al conei-
xement del valencià, són aquestes:

Taula 1. Coneixement del valencià entre els majors de 14 anys a la zona valencianopar-
lant. 2015

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Gens 3,6 % 16,7 % 16,2 % 36,2 %

Un poc 18,7 % 26,8 % 26,5 % 25,5 %

Bastant bé 28,3 % 19,0 % 25,8 % 15,5 %

Perfectament 49,3 % 37,4 % 31,4 % 22,8 %
Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 9)

2 Bàsicament, hem extret les dades del document, encara inèdit, Un nou model lingüístic educatiu 
per a l’educació plurilingüe i intercultural del sistema educatiu valencià, Unitat per a l’Educació Multilingüe 
(UA, UV i UJI).
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I quant a l’ús declarat:

Taula 2. Ús del valencià en diversos àmbits dels majors de 14 anys a la zona valenciano-
parlant. 2015

A casa Amb els amics A les botigues 
tradicionals

A les grans 
superfícies

En castellà 
(sempre o 
generalment)

53,3 % 51,8 % 57,0 % 65,3 %

Usos bilingües 14,1 % 21,3 % 18,6 % 18,7 %

En valencià 
(sempre o 
generalment)

29,0 % 24,9 % 23,4 % 15,0 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37). Elaboració pròpia.

Com veiem, les xifres mostren que el valencià es troba en un procés de 
minorització greu, tenint en compte que declara saber parlar català només el 
60% de la població i que el seu ús majoritari és a casa, i no passa del 29%. 

Si ens fixem en la zona castellanoparlant i només amb dades del coneixe-
ment del valencià (taula 3), podem afirmar que «tot i que les xifres són baixes, 
especialment en les habilitats de producció oral i escrita, els resultats no són 
totalment negatius, i demostren un contacte amb la llengua gens menysprea-
ble» (UEM, 2016: 4).

Taula 3. Coneixement del català entre els majors de 14 anys a la zona castellanoparlant. 
2015

L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure

Gens 23,3 % 54,8 % 45,9 % 67,8 %

Un poc 39,4 % 30,5 % 30,1 % 20,8 %

Bastant bé 28,3 % 10,7 % 19,1 % 8,1 %

Perfectament 9,0 % 4,0 % 4,9 % 3,3 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 9)

b) Els resultats més rellevants sobre la presència del català al sistema educatiu 
són també poc engrescadors. Les dades provenen de l’estudi elaborat pel 
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STEPV3 i realitzat amb les dades del MEC per al curs 2015/2016 (Sindicat 
de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, 2016):

 i) Els programes educatius en què el català és la llengua vehicular habitual 
són minoritaris en l’àmbit valencià, encara més a la zona castellanoparlant:

Taula 4. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià 
segons el tipus de programa al qual assisteixen. 2015-2016

Valencià com a àrea  
(Zona L1cast)

PIP/PPEC
(programes amb el cast. 
com a llengua vehicular 
majoritària)

PEV/PIL/PPEV
(programes amb el cat. com 
a llengua vehicular 
majoritària)

12,4 % 57,3 % 30,3
Font: STEPV (2016: 5)

 ii) El nombre d’alumnes que pertany als programes en què el català és la 
llengua vehicular majoritària van descendint al llarg de les diferents 
etapes educatives:

Taula 5. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià 
segons el tipus de programa al qual assisteixen i el nivell que cursen. 2015-2016

Educació infantil Educació primària ESO Batxillerat Cicles formatius

51,7 % 50,4 % 45,7 % 24 % 2,1 %
Font: STEPV (2016: 5)

 iii) Els programes educatius en què el català és la llengua vehicular majori-
tària se circumscriuen a l’escola pública:

Taula 6. Percentatge d’alumnes d’ensenyament reglat no universitari del País Valencià en 
programes amb el català com a llengua vehicular majoritària segons la titularitat del cen-
tre. 2015-2016

Escola pública (PEV/PIL/PPEV)
(programes amb el cast. com a llengua 
vehicular majoritària)

Escola privada (PEV/PIL/PPEV)
(programes amb el cat. com a llengua 
vehicular majoritària)

40,9 % 7 %
Font: STEPV (2016: 5)

3 Allioli. Quaderns de l’Ensenyament del País Valencià, núm. 263, juny de 2016.
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Pel que fa al sistema educatiu, és evident també que «l’ensenyament en va-
lencià queda circumscrit a l’escola pública i que a mesura que s’ascendeix en 
els nivells educatius la seua presència va sent menor» (UEM, 2016: 5): només 
un 30% pertany a programes en què català és llengua vehicular. «Les conclusions 
a aquestes xifres haurien de ser clares per a tothom: pel que fa al coneixement 
i l’ús, es fa palesa la situació dramàtica en què es troba la nostra llengua al si 
de la societat» (UEM, 2016: 5). 

c) Si tenim en compte algunes de les dades específiques dels nostres alumnes 
de 1r curs (2016-2017), extretes mitjançant l’enquesta sociolingüística ha-
bitual, observem, comparativament, que la situació social del català empit-
jora en el context geogràfic de la UA:

Taula 7. Coneixement del valencià i identificació lingüística amb aquesta llengua de 
l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mestre en educació primària que 
cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant el 
curs 2016-2017

Zona L1cast  
(País Valencià)

Zona L1 val 
(País Valencià) 1r curs UA

Sé parlar valencià perfectament  
o bastant bé 14,7 % 56,4 % 41,4 %

Em considere L1cat – 15,8 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.

Taula 8. Ús del valencià de l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mes-
tre en educació primària que cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana 
de la Universitat d’Alacant el curs 2016-2017 en relació amb les dades dels majors de 
14 anys de la zona valencianoparlant

A casa
Amb els amics A les botigues

En valencià (sempre o generalment)
Zona valencianoparlant 29 % 24,9 % 23,4 %

En valencià (sempre o generalment) 
Alumnat 1r curs UA 14,2 % 13,4 % 8,8 %

Font: Servei d’Estudis i Planificació (2015: 32-37) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.
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Taula 9. Contacte de l’alumnat dels graus de mestre en educació infantil i de mestre en 
educació primària que cursen assignatures del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant el curs 2016-2017 en relació amb les dades generals de tot el País 
Valencià

Gens de contacte 
escolar amb el 

valencià

Valencià  
com a àrea PIP/PPEC PEV/PIL/PPEV

En general tot el PV – 12,4 % 57,3 % 30,3%

Alumnat 1r curs UA 7,9% 45,8% 31,6% 14,7%

Font: STEPV (2016: 5) i enquestes pròpies. Elaboració pròpia.

A més a més, constatem que a les comarques d’Alacant el contingent dels 
catalanoparlants inicials, és a dir, de les persones que aprenen català a la llar, 
ha experimentat i continua experimentant una reducció sense gaire fre: les pare-
lles mixtes no pugen els seus fills en català; la revernacularització és testimo-
nial (Montoya et al. 2010); un nombre significatiu de parelles que fan servir el 
català com a llengua de parella deixen de parlar-lo en una part molt important 
de les localitats on el català té una certa vitalitat (Mutxamel, el Campello, Xi-
xona, Agost, Monòver, el Pinós, Ibi, Alcoi) (veg. Casesnoves 2002; Mas 2006; 
Montoya i Mas 2011). A tota la zona, l’abandonament del català entre els cata-
lanoparlants inicials, doncs, és relativament significatiu en llocs on no s’havia 
produït fins ara. En altres paraules, els catalanoparlants inicials continuen re-
duint l’ús de la seua llengua. Per altra banda, constatem la no adopció genera-
litzada del català entre els aprenents de l’idioma no nadius. Des de les primeres 
dades fins a l’actualitat ha crescut el nombre absolut de parlants no nadius 
que declara saber parlar la llengua, però el seu ús roman similar. En altres pa-
raules, els parlants no nadius s’incorporen molt poc a l’ús global del català 
(Xarxa CRUSCAT 2016).

Resulta evident que una part importantíssima dels nostres alumnes viuen 
al marge de la llengua catalana al sud del País Valencià i es relacionen sempre 
en castellà amb els catalanoparlants, que no visibilitzen la llengua fora del seu 
ambient domèstic. Les actituds lingüístiques han canviat poc malgrat la plani-
ficació lingüística (Casesnoves 2010). A més a més, parlar en valencià amb 
desconeguts a les grans ciutats del sud valencià es pot percebre com una espè-
cie d’agressió verbal. Les reaccions poden ser desagradables, fins i tot virulen-
tes, i només una ínfima minoria de la població (i dels nostres alumnes) està 
disposada o té estratègies psicològiques (Suay i Sanginés 2010) per a encarar 
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aquestes situacions que, si més no, generen estrés, cosa que és molt perniciosa 
per a l’ús del català.

Pel que fa als patrons de tria lingüística, finalment, es constata una predis-
posició majoritària dels catalanoparlants a adaptar-se a la tria de l’interlocutor 
quan aquest és castellanoparlant (Flors 2015: 15), «per educació», per a facili-
tar l’expressió al castellà, per a evitar incomoditats (del parlant o de l’interlo-
cutor), per si de cas no ho entén tot, per a facilitar una conversa monolingüe, 
ja que la bilingüe es concep com a «antinatural», etc. 

Podem aplicar quasi al peu de la lletra a les comarques del sud valencià 
allò que Sorolla (2014: 117) descriu per als hàbits lingüístics a la Franja d’Ara-
gó: «El gruix principal i central de la població [catalanoparlant] [...] manté 
comportaments diglòssics [...]; [són] catalanoparlants inicials que en l’ús infor-
mal més comunitari (família, amics, veïns...) utilitzen el català, però utilitzen 
el castellà en els usos escrits, en el consum mediàtic i en altres usos formals». 

Concreció del projecte. Tipus de tasques  
i alguns exemples

Ara explicaré els tipus d’activitat que duem a terme i en descriuré alguna per 
il·lustrar la concreció del nostre pla de promoció del català. 

En primer lloc, tenim plantejades dues grans, diguem-ne, plataformes d’ac-
tuació: el treball per tàndems i el treball en Facebook. La primera serveix de 
base per al treball oral de tota l’assignatura, amb tasques on predomina abso-
lutament la comunicació interpersonal i les reflexions que se’n deriven. En segon 
lloc, Facebook ens permet desplegar i difondre una part important del treball 
escrit de l’assignatura, bàsicament també amb una comunicació basada en les 
relacions interpersonals, ara menys immediates. En totes dues plataformes 
convergeixen, parcialment o totalment, gran part de les tasques vinculades a 
aquest projecte.

D’altra banda, hem cregut que cal establir dues línies de vertebració de la 
resta de tasques: a) una que té caràcter extern, això és, que promou l’ús del 
català fora de l’àmbit universitari; i b) una segona que té caràcter intern, és a 
dir, que promou l’ús del català en el si de la UA, dins de l’aula de català però, 
sobretot, fora de l’aula, en el context universitari. En totes dues dinàmiques 
s’imbriquen o s’intercalen tasques de reflexió lingüística i sociolingüística. Tot 
plegat, òbviament, està relacionat i combinat amb els objectius generals i espe-
cífics de cadascuna de les nostres assignatures.
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Treball per tàndems4

El treball per tàndems, l’activitat oral central de les dues assignatures de llen-
gua, està basat en el concepte de voluntariat lingüístic. Es tracta de formar 
grups de cooperació amb un mínim de dos alumnes i un màxim de quatre. La 
persona que domina més la llengua, que sol ser un L1cat, tot i que no necessà-
riament, fa de guia i la resta són els receptors. S’han de reunir setmanalment 
durant un mínim de temps per a xarrar sobre temes diversos. Els proporcionem 
materials perquè tinguen temàtiques a tractar. També donem pautes de treball 
al guia i els fem un seguiment. A més, han d’elaborar informes temporals de 
l’evolució tant dels receptors per part del guia, com del guia per part dels re-
ceptors. El grup es manté durant tot el curs també per a dur a terme diverses 
activitats grupals de l’assignatura, entre les quals hi ha la preparació per a la 
prova oral final, que és de caràcter conversacional a partir d’una lectura com-
partida. Aquesta plataforma acull nombroses subtasques i activitats menors de 
les assignatures en què es desplega.

Normalment es duen a terme dues activitats prèvies que ajuden a formar el 
grup. La primera té un fort caràcter emocional: fem experimentar l’angoixa de 
l’aprenent d’una llengua als que més la dominen (bàsicament els L1cat), men-
tre que, per altra banda, els que estan en ple procés d’aprenentatge d’una L2 
s’adonen del paper crucial que un interlocutor nadiu pot tenir en aquest pro-
cés. L’objectiu és trastocar els rols d’aprenent i expert i, al mateix temps, inci-
dir en el canvi d’actitud a l’hora d’aprendre-ensenyar una llengua.

La segona activitat prèvia s’orienta envers la recerca d’habilitats i trets per-
sonals en l’alumnat per a formar grups heterogenis, de manera que tots els mem-
bres puguen cobrir millor les necessitats que es presentaran en el si del tàndem 
i, alhora, que això permeta la cohesió de l’equip. Entre aquestes habilitats hi ha, 
òbviament, la de dominar la llengua catalana (el/la guia) però també d’altres com 
ara les habilitats tecnològiques, les habilitats socials o les habilitats reflexives. 

Com déiem, la tasca central —la de conversar de temes diversos en un con-
text distés— es basa en la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge 
com a actiu, per descoberta i centrat en l’estudiant, on el/la guia aprén a parlar 
en català amb interlocutors que volen comunicar coses però que, alhora, estan 
aprenent a parlar la llengua. Aprenen, doncs, a no desistir de parlar en català 
quan l’interlocutor està patint per expressar-se. Tot plegat crea una relació 

4 Veg. la descripció més exhaustiva del treball per tàndems en el si de les assignatures dels graus 
d’Educació que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana de la UA a Escandell i Mont-
serrat, 2009.
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afectiva entre els membres del tàndem que promou la cooperació i que garan-
teix, en general, uns bons resultats.

S’hi treballa profundament el model de llengua dels interlocutors: el L1cat 
ha d’usar un model més formal però sense deixar de ser ell/a mateix/a. L’apre-
nent s’adona que el valencià té un model formal i un model col·loquial perfec-
tament compatibles i que cal conéixer i valorar adequadament. Es dedueix la 
necessitat de comprendre què és i per a què serveix un estàndard, cosa que 
proporciona seguretat lingüística pel que fa a l’ús de les formes, tant al L1cat 
com al L1cast.

Com és natural, s’hi treballa insistentment el tipus de text conversacional. 
L’alumnat L1cast no té prou recursos per a mantenir una conversa, com ara 
expressions fàtiques, recursos expressius i emfàtics, domini de les segones per-
sones i dels imperatius, interjeccions i renecs, etc. L’activitat li proporciona 
molts recursos d’aquest tipus i, doncs, també molta seguretat en la seua pròpia 
habilitat, tot reforçant l’ús interpersonal. 

Treball amb Facebook5

Donem accés a l’alumnat de l’assignatura a un grup tancat de Facebook que és 
compartit amb tots els companys i companyes dels cursos passats. Aquesta pla-
taforma serveix per a vehicular qualsevol tipus d’informació o sol·licitud d’in-
formació relacionada, encara que siga remotament, amb l’assignatura, evident-
ment en català. Tot i que algunes de les intervencions, més sovint a l’inici del 
curs, són fomentades pel professor/a, la majoria, sobretot avançat el curs, són 
iniciativa de l’alumnat.

És una activitat que es presenta sempre com a significativa en el si de 
l’assignatura perquè serveix per a resoldre dubtes, demanar ajuda, compartir 
idees, difondre informació d’interés per part de l’alumne i per part del professor, 
iniciar debats i compartir apunts. És una manera de rutinitzar la utilització del 
català en xarxes socials. De fet, només el 13,6% dels nostres alumnes de primer 
curs utilitza el valencià alguna vegada o habitualment en les xarxes socials.

En aquesta plataforma fomentem l’ús escrit del català, bàsicament semifor-
mal, tot i que, segons el caràcter del missatge, també s’hi treballa el registre 
formal o l’informal. A més a més, ens permet desplegar metodologies per a 

5 Veg. la descripció més exhaustiva del treball amb Facebook en el si de les assignatures dels graus 
d’Educació que són responsabilitat del Departament de Filologia Catalana de la UA a Segura i Montser-
rat, 2014.
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l’aprenentatge de llengües que estan en fase experimental, com ara la fixació 
de construccions lingüístiques difícils a través de l’exposició augmentada a cons-
truccions en ús.6

Dinàmiques amb projecció externa

Les dinàmiques amb projecció externa són les que es preparen en el si de l’as-
signatura però que tenen receptors externs a la universitat en algun moment 
del seu desplegament. Intentem de lligar aquestes dinàmiques a metodologies 
o àmbits que creiem que poden millorar-ne l’eficàcia i fer-les més atractives. 
En concret a: a) l’aprenentatge servei; b) el treball per projectes; c) la visibilit-
zació de la vitalitat etnolingüística, i d) les noves tecnologies.

a) Aprenentatge servei: acompanyament lector. Hem cregut que seria molt 
interessant incloure alguna tasca relacionada amb l’aprenentatge servei. En 
aquesta metodologia s’hi combinen processos d’aprenentatge i de servei a 
la comunitat en un sol projecte. Així, els alumnes es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn educatiu amb l’objectiu de millorar-lo. 
Òbviament, tota la tasca es vehicula en català. Això vol dir que un servei 
amb utilitat social que dona sentit a l’aprenentatge es du a terme en una 
llengua, la qual queda situada al marge de l’objectiu central de la tasca, 
com a purament instrumental. Al mateix temps, però, es genera una dinà-
mica social en català.

De moment, ens hem centrat en un servei de caràcter educatiu: prenent 
com a exemple el projecte Lecxit d’acompanyament lector,7 organitzem una 

6 El nostre grup d’investigació està treballant actualment en la Gramàtica de les Construccions Cog-
nitives, que, entre altres coses, proposa una conceptualització de la gramàtica justament basada en l’ús. 
Segons aquesta proposta, la consolidació (mental) de les construccions amb què ens expressem no es 
basa en regles de generació. Sobren, doncs, les explicacions teòriques purament gramaticals amb regles 
d’actuació, que substituïm per mecanismes de fixació com ara el priming, especialment en construccions 
que costen d’adquirir com ara, per exemple en el cas del català per a L1cast, aquelles en què participa 
el pronom feble en. El priming és un concepte psicològic que implica que si ens exposen a un estímul és 
probable que la resposta estiga condicionada per aquest estímul. Així, si un parlant expert conversa amb 
un aprenent de català que encara no usa mai el pronom feble, i en un moment determinat l’expert fa 
servir una construcció amb aquest pronom, acte seguit l’aprenent té tendència a fer-ne servir una amb 
aquest pronom de manera automàtica. És un fenomen molt important per a l’aprenentatge; el llenguatge 
dels infants, per exemple, està condicionat directament pel que diu l’adult justament abans de la seua 
intervenció. Facebook ens ho permet fer per escrit i els resultats són molt positius (veg. Segura, 2016).

7 Veg. el web http://www.lectura.cat/ si voleu més informació sobre aquest magnífic projecte 
educatiu.
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gran activitat que es pot dur a terme en una escola (però no necessària-
ment) per a acompanyar la lectura de xiquets amb dificultats o falta de mo-
tivació lectora.

b) Treball per projectes. La metodologia del treball de projectes és central en 
la majoria de les tasques que desenvolupem, però hem decidit que calia 
preparar-ne alguna amb l’envergadura i la durada suficients per a conside-
rar-la un projecte complet. Els dos projectes que tenim previst de posar en 
marxa són, d’una banda, la creació i difusió d’una cançó i, de l’altra, l’or-
ganització d’una jornada temàtica a la Facultat d’Educació, amb ponents 
convidats i finançada per diferents òrgans universitaris. El primer projecte 
implica conéixer i convidar grups musicals del migjorn valencià que canten 
en català, buscar (entre l’alumnat o fora) músics, lletristes i cantants i, en 
acabant, gestionar l’enregistrament de la cançó i la difusió posterior. El se-
gon projecte implicarà un gran nombre de gestions de preparació, difusió i 
organització que hauran de dur a terme els nostres estudiants.

Com veiem, aquests projectes:
• Comporten una responsabilitat col·lectiva amb projecció externa;
• Impliquen un ús significatiu del català en contextos diversos, reals i ex-

terns: convidar el grup de música a la UA, difondre la cançó pública-
ment, demanar suport extern (músics, cantants, etc.); sol·licitar ajudes 
econòmiques, fins i tot fora de la UA, per a organitzar la jornada, con-
vidar els participants, gestionar-ne la difusió, etc.; 

• Promouen el canvi d’hàbits lingüístics: parlar en català amb les institu-
cions a qui es demana ajut econòmic, parlar en català amb els funciona-
ris de la gestió d’espais o amb les consergeries, parlar en català per telè-
fon amb desconeguts per a sol·licitar o gestionar alguna necessitat, etc.

c) Tasques de visibilització de la vitalitat etnolingüística. Hi ha un seguit de 
tasques més breus (i no sempre desplegades cada curs) que també tenen 
projecció externa i, doncs, enriqueixen amb experiències reals i alienes 
(almenys parcialment) la dinàmica habitual d’una assignatura università-
ria. Alhora, tenen com a objectiu central visibilitzar la vitalitat etnolingüísti-
ca del català a les comarques meridionals del País Valencià. Així, per exem-
ple, informem l’alumnat de les activitats culturals en català que s’organitzen 
fora de la universitat, com ara conferències, teatre, cinema, excursions, 
etc., i els invitem a anar-hi en grups i, en acabant, a aportar l’experiència 
a l’aula amb alguna activitat, com un debat, una reflexió, una exposició a 
classe, l’enregistrament d’un vídeo compartit, una entrada en el blog de 
l’assignatura, etc. A banda d’aquesta, d’altres miren de mostrar la presència 
del català de manera un poc més tangencial; per exemple, financem el des-
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plaçament d’un grup d’infants de primària d’una escola pròxima a la UA 
per a organitzar una activitat conjunta amb els nostres alumnes en el con-
text de la Setmana de la Ciència. En concret, es prepara un experiment cien-
tífic amb els xiquets i xiquetes, entre els quals sempre cal que n’hi haja de 
catalanoparlants. Posteriorment, es du a cap una petita convivència entre 
els infants i els futurs mestres (juntament amb els mestres i pares i mares 
acompanyants), esmorzant i conversant sobre els interessos de tots plegats, 
o una altra tasca on mirem de fomentar que els/les guies dels tàndems 
conviden els receptors a fer una convivència a la seua localitat d’origen. 
Així, sovint organitzen una visita, que pot durar més d’un dia, en què fan 
d’amfitrions i que permet que els receptors coneguen la família, els amics 
i l’ambient del poble i se submergisquen en un context generalment cata-
lanoparlant, amb el benentés que el seu cercle social s’hi ha de dirigir en 
català.

d) Les noves tecnologies. Finalment, de manera especial els estudiants de ter-
cer curs, han de crear i mantenir obligatòriament un entorn personal d’apre-
nentatge (un EPA, o PLE en les sigles en anglès). Lògicament, hi han d’incor-
porar recursos en català; han de contactar amb xarxes o fòrums de docents 
en català on se’ls invita a participar, i han de crear o mantenir blogs o sites 
personals de caràcter professional, on el català ha de ser present (totalment 
o parcialment). Volem, a més a més, que tots plegats expliquen als com-
panys com és d’interessant el seu EPA, les raons que justifiquen per què hi 
han incorporat aquests recursos i com és d’important disposar de platafor-
mes que permeten difondre i compartir la faena i les reflexions que els 
ajudaran a millorar professionalment.

Dinàmiques de projecció interna

Les dinàmiques amb projecció interna són les que es preparen en el si de l’as-
signatura i van adreçades a receptors interns a la universitat, ja siguen els in-
tegrants mateixos del grup de l’assignatura o bé d’altres membres de la comu-
nitat universitària. Entre d’altres, elaborem un blog comú de recursos lingüístics, 
píndoles de normativa del català, reflexions diverses i apunts de classe que 
s’elaboren entre tots plegats; si és possible, fem que una part de l’alumnat es-
criga articles i els publique en diaris d’abast universitari, o bé organitzem reu-
nions per a ajudar-los a elaborar documents que arrepleguen necessitats o rei-
vindicacions dels estudiants, amb la qual cosa afavorim una participació activa 
en els òrgans de govern de la universitat.
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Tasques de reflexió lingüística i sociolingüística

Ja hem dit que els alumnes més conscienciats són els més insegurs des del punt 
de vista lingüístic. Per això, és molt rellevant reflexionar sobre les raons d’aques-
ta inseguretat, analitzar els comentaris en què es manifesta o els prejudicis que 
amaga. Es reflexiona sobre el concepte d’estàndard i les idees preconcebudes 
respecte de la normativa, la correcció, l’estàndard, la variació lingüística i, sobre-
tot, el concepte d’adequació. Aquesta reflexió es construeix sobre les experièn-
cies viscudes en el si de les tasques que es despleguen a l’assignatura (especial-
ment els tàndems) però també a través de tasques específiques que desperten 
la crítica i que, posteriorment, en permeten una aplicació pràctica i real.

Per acabar, desenvolupem activitats que inciten a la reflexió sociolingüísti-
ca. Així, per exemple, amb l’excusa de fer una fotografia sociolingüística del 
barri d’on són o on viuen, hauran d’elaborar un estudi de caràcter sociolingüístic 
que inclourà una entrevista quantitativa i una altra de qualitativa realitzada a 
alguns individus triats a l’atzar (centres, comerços, vianants). L’entrevista do-
narà dades relacionades amb les variables considerades (edat, relació amb les 
llengües, usos declarats, actitud, etc.), però també els farà experimentar les reac-
cions dels entrevistats davant un desconegut que s’hi adreça en català. 

Una altra eina que ens permet la reflexió són les biografies lingüístiques o 
relats de vida lingüística, als quals dediquem una seqüència didàctica comple-
ta. Com ens expliquen Palou i Fons (2010: 260): 

Els docents poden crear contextos en els quals es promogui la reflexió sobre el 
repertori lingüístic propi. Aquesta reflexió metalingüística i metacultural pot aju-
dar a prendre consciència del potencial que sempre comporta la diversitat lingüís-
tica. A més, situa els docents davant dos reptes especials. El primer és escoltar les 
veus dels alumnes. El segon apunta cap a la necessitat de crear nous contextos 
que facin possible l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana com un dels objectius 
bàsics de l’escola. La presa de consciència de les diferències culturals i lingüísti-
ques, i la capacitat de relacionar, comparar i contrastar adquireixen ara i aquí un 
alt valor formatiu. 

Una part dels relats i de les reflexions es fan públics a través del blog de 
l’assignatura, del grup de Facebook o bé fent servir diaris d’abast universitari.

Insistir exclusivament en els discursos acadèmics expositius i abstractes so-
bre aquests aspectes no és efectiu, perquè aquests discursos solen «tenir quilò-
metres d’extensió però mil·límetres de profunditat» (Vergara 2015): descriure els 
processos de minorització, caracteritzar-los i exposar les anàlisis que se n’han fet 
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modifiquen molt poc o gens l’actitud perquè no s’entenen, o bé es conceben com 
a aliens a la pròpia realitat. Per això, el procés de reflexió teòrica i abstracta és 
de caràcter inductiu i es processa a partir d’aquesta mena d’experiències.

Conclusió

Les nostres assignatures tenen, com a objectiu transversal, promoure l’ús del 
català, sobretot oral però també escrit. I volem que açò puga incidir en l’ús que 
en fan i en faran fora de l’àmbit acadèmic, sobretot encetant noves dinàmiques 
afavoridores i tallant o esmortint les que no ho són. 

Com hem vist, tot plegat requereix:

a) La consolidació de dinàmiques d’ús del català que permeten establir 
rutines socials vehiculades en aquesta llengua. Aquestes dinàmiques nai-
xen en el si de l’assignatura però cal que depassen aquest context i 
s’imbriquen en activitats socials tan diverses i útils com siga possible. 
Per aquesta raó, ens sembla crucial que les tasques tinguen una projec-
ció externa a l’àmbit universitari.

b) La capacitació lingüística i discursiva de l’alumnat. Sense el domini real, 
la llengua no es pot utilitzar, especialment en els contextos orals de 
caràcter interpersonal. L’alumnat prové d’un sistema educatiu en què 
l’oralitat no és una pràctica rellevant. Cal fer servir, doncs, metodolo-
gies basades en l’ús, sobretot oral, però també escrit, que permeten mi-
llorar el domini de la llengua. Resulta molt interessant que els estudiants 
que tenen el català com a L1 (una franca minoria) esdevinguen ele-
ments clau per a aconseguir aquest objectiu amb la resta de companys 
que tenen el castellà com a L1 i, de retruc, en la millora del discurs 
formal d’ells mateixos. 

c) Finalment, no es pot oblidar que la reflexió lingüística i sociolingüística 
és necessària per a revertir actituds: la conscienciació, la comprensió de 
la situació sociolingüística del país i les conseqüències lingüístiques 
que açò té, sobretot de la del sud, el desemmascarament de prejudicis 
lingüístics, etc. En aquest sentit, creiem que convé que es combine una 
dosi (no excessiva) d’informació objectiva i crítica amb la reflexió feta 
sobre experiències reals o induïdes.

Les institucions educatives, des d’infantil fins a la universitat, haurien d’in-
cidir sobre els usos interpersonals i potenciar la presència del català en l’àmbit 
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educatiu i també en la resta de la societat. Vila (2013) creu que «l’escola no 
decideix la llengua amb els iguals. [...] Ara bé, sí que podem dir, i això és molt 
important tenir-ho en compte, que l’escola fa de contrapès relatiu, és a dir, sí 
que té un paper, i fa de contrapès relatiu a la potència del castellà». Per això 
hem de ser conscients del propòsit de l’escola, que ha de participar activament, 
per molt utòpic que siga, a revertir la situació sociolingüística. I, doncs, els 
docents hi tenen un paper rellevant. Tot i això, no podem pretendre que tot el 
professorat hi estiga igualment implicat, sensibilitzat, habituat o decidit a can-
viar l’actitud, incorporar nous objectius a la seua faena i buscar estratègies 
per a assolir-los; però les dinàmiques descrites en aquest article apunten envers 
aquesta direcció: els hi intentem habituar perquè les accepten i les incorporen 
al seu repertori d’usos lingüístics. I no volem oblidar mai que «qui estima la 
llengua, la fa servir» (Gibert 2013) de manera que, transversalment, no renun-
ciem mai a donar raons per a estimar la llengua i el país.

No ens cansem de reiterar que els estudiants de Magisteri han d’acabar la 
seua formació comprenent que cal incentivar l’ús de la llengua i volent-ho fer. 
Però també calen eines que els permeten fer-ho quan siguen docents. Per això, 
creiem absolutament necessari que, al final del seu recorregut universitari, refle-
xionen sobre la metodologia que ells mateixos han experimentat amb el des-
plegament del nostre pla perquè no solament siguen agents d’un canvi de ten-
dència sinó que també la vulguen posar en pràctica i puguen exercir aquesta 
influència en els seus futurs alumnes.

Alacant, novembre del 2016
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Introducció

En aquest treball pretenem repassar les dades que expliquen la constitució de-
mogràfica actual de les illes Balears, i igualment les dades de coneixements i 
usos de les llengües, especialment els referits a la població escolar. Posterior-
ment, passarem revista a diversos casos d’anàlisi del tractament de nouvinguts 
a la bibliografia sobre la qüestió. Finalment, repassarem els recursos posats en 
pràctica per l’Administració educativa del territori estudiat i bastirem propos-
tes d’actuació.

A partir del setembre del 2013, les illes Balears varen viure una mobilitza-
ció social com no s’havia vist mai abans. El Govern balear havia aprovat el mes 
d’abril anterior el Decret 15/2013, que obligava a fer una part de la docència de 
tots els cursos de l’ensenyament preuniversitari en anglès. L’efecte immediat 
d’aquest decret era neutralitzar l’efecte de l’anomenat «Decret de mínims» 
(Decret 92/1997), que obligava a fer almenys el 50% de la docència en català. 
La introducció d’una llengua estrangera dins el sistema preveia la reducció de la 
presència del català a un terç i, mentre no s’assolissin els requisits pràctics per 
posar en marxa el sistema, la repartició equilibrada de la docència entre català 
i castellà, com indica la disposició transitòria primera del Decret 15/2013:

A l’inici del període d’implantació d’aquest Decret, i en el cas que els centres no 
disposin dels mitjans personals necessaris per impartir les àrees o matèries en 
llengua estrangera en la forma que hagin disposat en el seu projecte de tracta-
ment integrat de llengües, impartiran de forma transitòria aquestes assignatures, 
i de manera equilibrada, en les dues llengües oficials.

La disposició legal arribava en un moment en el qual els centres escolars 
de les illes Balears, en aplicació del Decret de mínims, ja superaven de molt 
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el 50% de docència en català i, per això mateix, significava un retrocés. La 
nova normativa s’emparava en la recomanació europea d’afavorir la diversi-
tat lingüística i cultural d’Europa i es presentava amb aquesta obertura de 
preàmbul:

En el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa es fa necessària l’educa-
ció de ciutadans competents en una o més llengües estrangeres, com també en les 
llengües oficials de la comunitat autònoma. 

Un dels objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020 és millo-
rar les competències lingüístiques en llengua estrangera. Això es concreta en les 
Conclusions del Consell de la Unió Europea de 12 de maig de 2009 sobre un marc 
estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació («ET 
2020»). Aquesta organització recomana als estats membres impulsar accions que 
possibilitin als ciutadans comunicar-se almenys en dues llengües, a més de la 
llengua materna.

Les característiques demogràfiques de les illes Balears fan possible que 
qualsevol debat polític recali en l’estructura de la població amb qualsevol ob-
jectiu. Acabam de veure l’ús que en feia una normativa que tendia a reduir l’ús 
de la llengua catalana. En aquest article volem posar damunt la taula la possi-
bilitat de posar els mateixos factors com a elements d’argumentació a favor de 
la promoció de l’ús de la llengua catalana. Primer de tot, però, mostram per 
què l’estructura de la població és un tret distintiu de les illes Balears.

Uns canvis de població accelerats

Segons els informes de l’ONU sobre migracions (United Nations 2016), el per-
centatge de migrants internacionals va ser el mateix el 2015 que el 2000, un 
3%, si bé als països rics va passar en aquests quinze anys del 9% al 13%. En 
relació amb la nostra àrea, al total d’Europa, el percentatge va créixer del 8% 
al 10%, i a l’Europa meridional, del 5% al 10%. La Unió Europea situa la dada 
del 2015 per a l’Estat espanyol en el 9,6% (Eurostat 2016). A les illes Balears, 
segons Ibestat, el 2015 els estrangers varen representar el 17,43% del padró. 
Des del 2001 la progressió ha estat la següent (amb indicació de la variació 
anual):
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Taula 1. Evolució de la població resident a les illes Balears entre el 2001 i el 2015 segons 
el padró

Any Habitants No 
estrangers Variació Estrangers Variació Percentatge 

estrangers

2001 878.627 804.744 1,75 73.883 34,92 8,41

2002 916.968 817.224 1,55 99.744 35,00 10,88

2003 947.361 820.856 0,44 126.505 26,83 13,35

2004 955.045 823.622 0,34 131.423 3,89 13,76

2005 983.131 826.861 0,39 156.270 18,91 15,90

2006 1.001.062 833.311 0,78 167.751 7,35 16,76

2007 1.030.650 840.480 0,86 190.170 13,36 18,45

2008 1.072.844 849.808 1,11 223.036 17,28 20,79

2009 1.095.426 857.864 0,95 237.562 6,51 21,69

2010 1.106.049 863.793 0,69 242.256 1,98 21,90

2011 1.113.114 870.302 0,75 242.812 0,23 21,81

2012 1.119.439 876.869 0,75 242.570 –0,10 21,67

2013 1.111.674 887.268 1,19 224.406 –7,49 20,19

2014 1.103.442 900.330 1,47 203.112 –9,49 18,41

2015 1.104.169 911.651 1,29 192.518 –5,22 17,43
Font: elaboració nostra a partir de les dades del padró continu d’Ibestat: http://ibestat.caib.es/
ibestat/page?&p=px_publicaciones&nodeId=2acef6cf-175a-4826-b71e-8302b13c1262&path= 
poblacio%2Fpadro&lang=ca [darrera consulta: 22/11/2016].

Es pot veure en la taula 1 com en menys dels deu anys que dura una gene-
ració d’escolarització obligatòria, el percentatge d’estrangers va passar a les 
illes Balears del 8,41% del 2001 al màxim registrat, el 21,9% del 2010. La 
darrera dada coneguda, del 2015, mostra un retrocés d’aquesta tendència, ob-
servable des del 2011, i que situa el percentatge de població estrangera al 
17,43%, més del doble de la proporció que n’hi havia el 2001, i més de tres 
vegades i mitja la proporció del 1998, un 4,8%. Els residents a les illes Balears 
nats a altres comunitats autònomes eren 249.020 persones el 2015 (22,54% de 
la població), només una mica per damunt de la quantitat de nats a l’estranger 
(241.221 = 21,84%, independentment de la seva nacionalitat). Els nats en 
altres comunitats autònomes residents a les illes Balears el 1998 eren 211.563 
(26,56%) i els nats a l’estranger, 53.947 (6,77%). En termes relatius, doncs, la 
població de les illes Balears ha passat de tenir un terç de membres (33,33%) 
nats fora dels seus territoris a tenir-ne prop de la meitat (44,38%). D’aquests 
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forans, els estrangers han passat de representar-ne una cinquena part (20,31%) 
a representar-ne prop de la meitat (49,2%). Al costat d’això, la població de les 
illes Balears s’ha incrementat en menys d’un 25% en 14 anys, més d’un 38% 
des de 1998. 

Del conjunt de territoris de l’estat, són les illes Balears les que mostren la 
proporció més alta de persones de nacionalitat estrangera:

Taula 2. Percentatge de població estrangera per comunitat autònoma. 2014 i 2015

Percentatge de població estrangera 2014 2015

Andalusia 7,9 7,6

Aragó 11,3 10,6

Astúries 4,2 3,9

Balears 18,4 17,4

Extremadura 3,4 3,1

Euskadi 6,5 6,3

Galícia 3,6 3,3

Canàries 12,7 12

Cantàbria 5,9 5,4

Castella-Lleó 5,9 5,5

Castella-la Manxa 9,4 8,6

Catalunya 14,5 13,7

Madrid 13,6 12,6

Múrcia 14,7 14,2

Navarra 9,3 8,7

La Rioja 12,5 11,6

País Valencià 14,8 14

Ceuta 6,5 6,1

Melilla 15 15,1
Font: elaboració nostra a partir de les dades del padró continu d’Ibestat, basat en dades de l’INE: 
http://www.ibestat.es/ibestat/estadistiques/54014d64-2ab1-464a-ba29-b01884529d16/a9df6832-
47c5-447d-9c26-c6ce0fbac04f/ca/pad_t6_3.px

Més enllà dels residents empadronats a les illes Balears, hi ha un altre fac-
tor que no es pot deixar de banda, és l’anomenat índex de pressió humana: la 
quantitat de persones que diàriament són presents a les Illes, una dada calcu-
lable precisament per les característiques dels territoris balears. El 2015 els 
màxims i mínims de pressió humana foren els següents:
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Taula 3. Índex de pressió humana experimentada a les illes Balears: mitjana, màxim i 
mínim de l’any 2015

IPH IB 2015

Població total 1.104.479 100,00%

Mínim anual (4.1.2015) 1.093.246 98,98%

Màxim anual (10.8.2015) 2.010.520 183,90%
Font: IBESTAT (http://www.ibestat.es/ibestat/estadistiques/poblacio/estudis-demografics/indicador-
pressio-humana-iph/e91ffb58-6bdd-457c-bd25-ed2a201f57ae)

Certament, la simple presència de persones estrangeres en uns territoris 
abocats al turisme com a principal font de riquesa en detriment progressiu i 
accelerat dels altres sectors productius no hauria de preocupar els gestors de 
l’educació. Tanmateix, cal llegir les dades de l’IPH conjuntament amb els de la 
procedència de la població instal·lada si hom vol arribar a tenir una idea de 
quin és el «paisatge lingüístic» de les illes: conèixer quines llengües hi parlen 
les persones que hi viuen és tan important com conèixer quines llengües hi par-
len les persones que hi passen, possiblement perquè l’aprenentatge d’aquestes 
darreres sigui una de les fites d’aprenentatge de les persones que hi viuen. Dit 
això, és necessari constatar que no existeixen dades sobre les llengües d’ús dels 
passavolants, i que són antigues les dades disponibles sobre els conjunts de par-
lants de llengües diverses que hi ha entre els habitants de les Balears. Aquestes 
darreres provenen d’una enquesta realitzada els anys 2009 i 2010 (Canyelles 
2012), i mostren que aleshores hi havia a les Balears, a més de parlants de 
les dues llengües oficials, parlants de 157 llengües, 25 de les quals amb més 
de 1.000 parlants, i 67 que eren usades per a la comunicació intergeneracional. 
Les llengües amb més parlants instal·lats als territoris insulars eren les següents:

Taula 4. Llengües parlades a les illes Balears diferents del català i el castellà segons el 
nombre de parlants. Anys 2009 i 2010

Nombre de 
parlants

Nombre de 
llengües Llengües (de més a menys nombre de parlants)

> 20.000 3 alemany, anglès, àrab

>10.000 <20.000 3 francès, gallec, romanès

> 5.000 <10.000 4 italià, búlgar, amazic, portuguès

> 1.000 < 5.000 15
polonès, neerlandès, rus, wòlof, mandarí, quítxua, 
suec, guaraní, ucraïnès, wu, igbo, tagal, bambara, 
panjabi, eslovac

Font: Canyelles (2012)
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Un 38,42% dels enquestats aleshores responien que sabien català, i els qui 
deien que no en sabien eren, complementàriament, el 61,58%. La proporció dels 
qui en sabien era, però, del 75% entre els menors de 20 anys, la franja d’edat 
amb més coneixements de l’idioma. La mostra era petita i es tractava només 
d’un indici que pot ajudar a entendre la tasca de l’escolarització per a la difusió 
del coneixement del català entre els nouvinguts. Ens hi volem referir, però, dins 
el marc més general del nivell de coneixements de la població general i, també, 
de la població escolar de les illes Balears.

Els coneixements i l’ús del català 

L’Enquesta d’Usos Lingüístics a les illes Balears 2014 mostra un increment dels 
nivells del coneixement del català respecte del 2004:

Gràfic 1. Percentatge de persones que saben català a les illes Balears, per a cada habilitat. 
Anys 2005 i 2014

Font: EULIB 200 i EULIB 2014, apud Melià 2015: 69

Observant novament la franja d’edat a què respon cada competència, s’ob-
té un perfil coherent amb l’exposició al sistema educatiu: 

La proporció dels qui diuen saber parlar en català, però, baixa fins al 74,2% entre 
els que es troben en la franja d’edat 30-44, i puja fins al 89% entre els més joves 

Comprèn Parla Llegeix Escriu

2004 2014

96,80%
93% 80,50%

74,60%

83,50%
79,60%

60%
46,90%
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(15-29 anys) i fins al 83,3% entre els més vells. Pel que fa a la capacitat d’escriu-
re (61,9% del total), també presenta variacions segons el grup d’edat i, en aquest 
cas, com més vells són més baixa és l’habilitat d’escriure, la qual cosa s’explica 
per la nul·la presència del català en els currículums quan aquest grup de persones 
estava en període d’escolarització (Melià 2015: 65).

Els mesos de febrer i març del 2015, l’Associació de Directors d’Ensenya-
ment Secundari de Mallorca (ADESMA) va aplicar una enquesta d’usos lingüís-
tics a 41 centres d’ensenyament secundari de totes les illes Balears, que va 
abastar 10.104 alumnes, el 37,2% dels estudiants d’ESO d’aquests territoris. La 
competència lingüística declarada d’aquests estudiants és, en una escala de 0 a 
10, la que apareix al gràfic següent:

Gràfic 2. Nivell de competència lingüística declarada en català dels estudiants d’ESO de 
les illes Balears. Any 2015

Font: ADESMA, 2016: 5 

Per conèixer la tasca de l’escola en l’atracció de nous parlants de català és 
important contrastar les dades sobre competència lingüística amb les dades de 
procedència, identificació i ús lingüístics:

9,61

9,2

Entendre Parlar Llegir Escriure

Català Castellà

9,41

8,67

9,51

9,02 8,92

8,15



niCoLaU doLs86

Taula 5. Llengua d’identificació dels estudiants d’ESO de les Iiles Balears segons la seva 
llengua inicial. Any 2015. Percentatges

Llengua inicial Català Català i castellà Castellà Altres llengües

Català 92,20 28,40 2,80 2,80
Català i castellà 3,70 33,10 3,40 1,50
Castellà 2,20 36,20 87,30 7,60
Altres llengües 1,90 2,30 6,50 88,10
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Font: ADESMA (2016: 2)

Segons les dades obtingudes per l’enquesta esmentada, el percentatge més 
alt d’identificació amb la llengua inicial el presenten els catalanoparlants d’ori-
gen, seguits pels que tenen com a llengua inicial llengües altres que català i 
castellà i, en tercer lloc, els castellanoparlants d’origen. És important notar 
com el 6,5% dels qui diuen que s’identifiquen amb el castellà són d’origen es-
tranger, mentre que només l’1,9% dels qui s’identifiquen amb el català ho són.

La fidelitat lingüística, entesa aquí com l’ús habitual fora de casa de la 
llengua 1, és més alta per als castellanoparlants inicials, i el castellà és la llen-
gua que rep més adeptes en l’ús habitual fora de casa de part dels qui tenen 
altres llengües com a llengua inicial:

Taula 6. Percentatge d’alumnes d’ESO de les illes Balears usuaris habituals de cada llengua 
fora de casa segons la seva llengua inicial. Any 2015

Llengua habitual

Llengua inicial Català Català i 
castellà Castellà Altres 

llengües Total

Català 46,60 42 11,70 0,30 100
Català i castellà 10,00 58,50 30,80 0,70 100
Castellà 3,10 16,80 79,40 0,80 100
Altres llengües i combinacions 6,30 14,50 53,50 25,70 100

Font: ADESMA (2016: 3)

Aquestes dades també mostren un altre fenomen prou interessant: l’únic 
grup que té per llengua habitual fora de casa majoritàriament una llengua di-
ferent de la pròpia és el grup de parlants d’altres llengües, els quals se socialit-
zen sobretot en castellà (53,50%), i només en un 20,80% en alguna de les dues 
opcions que inclouen el català. A tall d’hipòtesi, aquest grup de parlants pot 
reforçar la percepció dels catalanoparlants que l’única opció de convivència 
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lingüística universal és el castellà. Observau que l’única opció de L1 amb pre-
sència d’una de les dues llengües oficials que no arriba al 50% de fidelitat és la 
dels monolingües inicials en català.

Finalment, Gomila (2015) analitza els resultats de l’enquesta longitudinal 
del projecte RESOL (Comajoan et al. 2013), que va seguir l’evolució dins un 
període de cinc anys, entre el 2008 i el 2012, d’una mostra de 143 alumnes, més 
del 60% dels quals residia a l’àrea de la badia de Palma (veg. taula 7). Més ge-
neroses amb la fidelitat dels estudiants d’origen catalanoparlant, aquestes da-
des mostren tanmateix que els alumnes d’origen lingüístic ni català ni castellà 
al final de l’educació obligatòria mostren una adhesió al castellà semblant a la 
dels d’origen castellanoparlant (77,2%/80,1%) i, per altra banda, un percentat-
ge d’ús del català més alt que el dels castellanoparlants inicials (13,9%/8,3%). 
Els estudiants residents a pobles encara mostren unes tendències més grans cap 
al castellà tant en el grup de llengües altres com en el grup de castellanopar-
lants inicials (91,7% i 84,7%, respectivament), i una tendència inexistent dels 
parlants d’altres llengües cap al català (Gomila 2015: 40). En els dos grups és 
important remarcar que l’ús social del català minva entre 6è de Primària i 4t 
d’ESO (pobles: 20,8% > 1,7%; badia de Palma: 21,3% > 13,9%). Provisional-
ment no és desbaratat afirmar que alguna cosa no funciona a l’ensenyament 
secundari pel que fa al paper integrador del sistema educatiu.

Taula 7. Evolució de la mitjana dels usos lingüístics interpersonals de l’alumnat de Palma 
analitzat a Gomila (2015)

Usos lingüístics interpersonals
Llengua inicial Curs Català Català i castellà Castellà Altres llengües 

Català
6è P 67,9 18,3 12,3 1,5

1r ESO 58,4 13,1 26,9 1,6
4t ESO 67,2 10,7 21,8 0,3

Català i castellà
6è P 29,6 14,3 56,1 0

1r ESO 32,8 11,5 55,4 0,3
4t ESO 33,0 10,6 55,7 0,8

Castellà
6è P 11,2 15,8 68,3 4,7

1r ESO 5,7 12,8 81,5 0
4t ESO 8,3 9,6 80,1 2,0

Altres llengües 
6è P 21,3 4,9 41,0 32,8

1r ESO 8,1 2,7 83,8 5,4
4t ESO 13,9 2,5 77,2 6,3

Font: Gomila (2015: 40)
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La integració dels alumnes parlants «d’altres llengües»: 
el marc legal i l’estratègia

A la vista de les dades que acabam de veure convé que reflexionem sobre el 
paper de l’escola en la integració lingüística dels immigrats. El marc legal de 
l’educació a les illes Balears és clar: hi ha obligació que, al final de l’escolaritat, 
els estudiants dominin les dues llengües oficials:

Article 20. El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a 
garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua 
habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el 
català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria (Llei 3/1986, del 
29 d’abril, de normalització lingüística). 

A més a més, la mateixa llei (article 22) estableix la prohibició que els alum-
nes siguin separats per centres segons la llengua d’ensenyament. A la pràctica, 
els alumnes no se separen ni tan sols per aules del mateix centre per raons de 
llengua, si no és per a suports concrets, com els prevists al PALIC (Pla d’acolli-
ment Lingüístic i Cultural), del qual parlarem més avall.

L’anomenat «Decret de mínims» establia a l’article 2 que:

El nombre d’hores d’ensenyament de les assignatures de llengua i literatura cata-
lanes, pròpies de les illes Balears, serà com a mínim igual al destinat a l’ensenya-
ment de la llengua i la literatura castellanes, d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les illes Balears (Decret 
92/1997, del 4 de juliol).

Per altra banda, una ordre del 2004 permet triar d’entre el català i el cas-
tellà la llengua de l’ensenyament inicial de la lectura i l’escriptura:

Article 1. Els pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el 
primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana (Article 18 
de la Llei 3/1986, de 29 d’abril) hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit, en el mo-
ment que es realitza la matrícula per primera vegada a l’educació infantil o, excep-
cionalment, al primer cicle de l’educació primària, sempre que no s’hagi matriculat 
abans a l’educació infantil, en un centre educatiu de la xarxa de centres docents 
sostinguts amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears.

Article 2. La durada de les mesures a què fa referència aquesta Ordre serà de 
tota l’etapa d’educació infantil i, excepcionalment, durant un període flexible del 
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primer cicle d’educació primària (ordre del conseller d’Educació i Cultura del 13 
de setembre del 2004).

Aquesta ordre no es va aplicar fins l’any 2012, quan una resolució del con-
seller d’Educació, Cultura i Universitats, del 28 de maig, va manar fer-la efec-
tiva. La resolució del 2012 duia annexa una instància que permetia sol·licitar el 
canvi de llengua a qualsevol moment de l’educació infantil, una circumstància 
no prevista a l’ordre del 2012. Per aquest motiu va ser parcialment derogada 
pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el 19 de desembre del 
2013 a instàncies del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes. 
Però la derogació arribava quan ja s’havia aprovat per Decret llei (Decret llei 
5/2016, de 6 de setembre) l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües (De-
cret 15/2013, del 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les 
llengües als centres docents no universitaris de les illes Balears), suspesa cau-
telarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears. El Decret Llei que 
permetia superar la suspensió de l’aplicació del TIL es va aprovar el mateix dia 
que s’havia suspès el calendari d’aplicació del nou sistema. El nou sistema, de 
fet, repartia l’ensenyament als nivells anteriors a la universitat entre tres llen-
gües, però, com hem vist a l’inici d’aquest treball, provisionalment repartia «de 
manera equilibrada» totes les assignatures entre català i castellà. Això implica-
va un retrocés respecte del que permetia el Decret de mínims, i encara era més 
gran el retrocés si no s’aplicava aquesta disposició transitòria.

El setembre del 2014, el TIL era anul·lat definitivament pel Tribunal Supe-
rior de Justícia de les Illes Balears, i el juliol del 2015 el Govern balear va de-
sistir dels recursos contra aquesta sentència presentats al Tribunal Suprem. 
Tornava a vigir el Decret de mínims de 1997.

Explicades les peculiaritats de la legislació balear pel que fa a la presència 
de la llengua catalana al sistema educatiu, serà bo de tenir en compte les dis-
posicions sobre integració lingüística d’alumnes nouvinguts.

El curs 2002-2003, la Direcció General d’Administració Educativa i la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació de la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern Balear varen fer públiques unes Orientacions per a l’elaboració del pla 
d’acolliment lingüístic i cultural d’estudiants nouvinguts (Conselleria d’Educació i 
Cultura, 2002). Quinze anys després, aquest document és encara el document 
de referència al qual remet l’Administració educativa quan es tracta d’aquesta 
qüestió. Es basa en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura del 14 de juny del 
2002, que establia una dedicació setmanal d’entre sis i setze hores, segons la 
llengua de procedència dels estudiants i el seu grau d’escolarització durant un 
període que no podia passar els nou mesos. Les Orientacions expliciten les hores 
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del currículum que poden ser suplertes i indiquen que, pel que fa a l’educació 
infantil i els dos primers cicles d’educació primària, el suport ha de fer-se dins 
l’aula habitual, mentre que per al tercer cicle de primària es preveia la dedica-
ció de fins a tres hores diàries durant el primer mes d’escolarització d’atenció 
especial dins una aula d’acollida (dues hores durant el segon mes i una hora el 
tercer). Consultada la Conselleria sobre la dotació d’hores dedicades aquest 
curs 2016-2017 al PALIC, en resulta que els centres d’educació secundària han 
rebut una dotació de tres hores setmanals, dotació que suposa només la meitat 
del mínim recomanat el 2002, quan la presència d’estudiants nouvinguts era 
molt inferior a la del curs actual.

L’Ordre del conseller, del 2002, va dirigida a la integració dels estudiants 
nouvinguts en el sistema educatiu balear i, en concret, a la ràpida assumpció 
dels nivells de llengua catalana i cultura perquè això sigui possible:

Aprenguin a expressar en català les formes lingüístiques dels conceptes que tenen 
interioritzats en la seva llengua materna i desenvolupin el llenguatge amb ade-
quació al context on són inserits, per tal de no reduir els aprenentatges per des-
coneixement de l’idioma i augmentar les competències lingüístiques que els per-
metin la realització de tasques acadèmiques i socials.

i, en relació amb els professors, es refereix:

a la preparació del professorat sense experiència en aquest camp com als aspec-
tes relacionats amb la problemàtica organitzativa i didàctica que comporta la 
iniciativa.

Les Orientacions adverteixen inicialment sobre el fet que els alumnes nouvin-
guts no es troben en general en situació d’immersió, atesa la poca vigència so-
cial de les seves llengües d’origen (quan no és la castellana) als nostres territoris:

Pel que fa al tractament educatiu cal tenir present:
[L’alumne nouvingut] No viu una situació d’immersió encara que pugui tenir 

un contacte molt intens amb la L2 ja que:

• el mestre no ha de conèixer necessàriament la seva L1,
• la seva L1 no sol ser dominant en el context,
• en la majoria dels casos el nostre sistema educatiu no té en compte el trac-

tament de la seva L1 en el currículum de la Conselleria d’Educació i Cultura 
(2002: 6)
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i, tanmateix, recomanen per a l’educació infantil i el primer cicle de primària el 
sistema de suport a la immersió lingüística, i ho justifiquen amb l’argument que:

És una tècnica de suport al professorat que li permet aprendre i utilitzar estratè-
gies metodològiques que afavoreixen l’acceleració de l’aprenentatge de la llen-
gua catalana d’una forma lúdica i funcional.

En aquest cas, el professorat aporta un model lingüístic correcte i proper als 
interessos de l’alumne 

Conselleria d’Educació i Cultura (2002: 23)

Efectivament, la tècnica planificada d’integració dels alumnes d’incorpora-
ció tardana, quan no són d’origen castellanoparlant, respon més al perfil de la 
submersió que no al de la immersió, de la manera com es defineixen aquests 
dos conceptes a Siguan i Mackey (1986), Artigal (1989), Arenas (1986) o Ar-
nau, Comet, Serra, i Vila (1992). Més enllà d’unes indicacions mínimes de les 
característiques bàsiques de l’àrab, el xinès i el wòlof, el text legal i les orien-
tacions didàctiques no preveuen cap tipus de formació dels professors en les 
llengües i les cultures d’origen dels alumnes, ni tampoc l’aprofitament a l’esco-
la del cabal cultural que aporten.

Un indici de la manera com no es tenen en compte les llengües d’origen 
dels immigrats es mostra a l’enquesta d’ADESMA, que investiga la llengua en 
què es dirigeixen professors a alumnes i alumnes a professors: les tres possibi-
litats que apareixen a la taula 8 són català, castellà, i català i castellà:

Taula 8. Percentatge d’alumnes segons la seva L1 i la llengua en què s’adrecen als professors. 
2015

Llengua en què els alumnes 
s’adrecen als professors

Llengua inicial de l’alumne

Català Català i castellà Castellà Altres

Només o sobretot en castellà 2,3 5,4 32,8 33,9

Igual en català que en castellà 24,5 45,5 45,3 43,8

Només o sobretot en català 73,2 49,1 21,9 22,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: ADESMA (2015: 7)

Complementàriament, aquestes són les dades de les llengües en què es di-
rigeixen els professors als alumnes segons la llengua inicial dels alumnes:
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Taula 9. Usos lingüístics entre professors i alumnes segons la llengua inicial dels alumnes

Llengua en què els alumnes 
s’adrecen als professors

Llengua inicial de l’alumne

Català Català i castellà Castellà Altres

Només o sobretot en castellà 2,1 3,0 6,7 8,6

Igual en català que en castellà 23,3 40,3 43,5 49,0

Només o sobretot en català 74,6 58,7 49,8 42,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: ADESMA (2015: 7).

Juntament amb aquestes dades, altres informacions que aporta la mateixa 
enquesta mostren dues coses:

a) la diferència entre l’ús del català que fan els estudiants amb L1 «altres» 
quan parlen amb els professors i l’ús que en fan com a llengua d’ús amb 
els membres de la seva xarxa social de 6,3% (taula 7) a 22,3% (taula 8) 
i l’ús tant de català com de castellà d’aquests mateixos alumnes difereix 
de 2,5% (taula 7) a 43,8% (taula 8) quan passen de parlar amb els seus 
familiars i coneguts a la comunicació amb els professors.

b) en cap moment no s’esmenta la utilització de llengües altres que el ca-
talà o el castellà en la relació entre professors i alumnes.

A partir de (a) podem concloure que l’escola és l’àmbit més favorable a l’ús 
del català per als estudiants amb llengües diferents del català i el castellà i que 
l’escola efectivament capacita per al coneixement pràctic del català. A aquestes 
constatacions s’hi ha d’afegir la de manca de motivació per usar el català fora 
del recinte educatiu. I a la vista de (b) resulta clar que l’escola no fa ús de les 
llengües originals d’aquests estudiants

Un dels objectius de promoció de l’ús social de la llengua des de l’escola ha 
de ser traspassar els assoliments de la institució a la vida extraescolar, i aca-
bam de veure que hi ha marge per augmentar aquest traspàs. Per altra banda, 
i ateses les característiques del que hem anomenat més amunt «paisatge lingüís-
tic de les illes Balears», una major implicació de les comunitats immigrades 
amb el català ha de fer minvar la percepció de poca utilitat de la llengua que 
pot ser al darrere dels índexs de baixa fidelitat lingüística d’aquells qui la tenen 
com a L1 i que hem vist més amunt. Repassam a continuació algunes experièn-
cies que han explorat el camí d’una major implicació de l’escola amb les comu-
nitats immigrades, que passa per una valoració de les seves cultures originals i 
un major ús de les seves L1 dins l’escola. Partim, com veurem, de dues hipòte-
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sis complementàries: (1) una exposició més llarga a la L1 millora l’aprenentat-
ge de la nova llengua (hipòtesi psicopedagògica), i (2) una major vinculació de 
l’escola amb les comunitats immigrades repercuteix en un millor aprofitament 
escolar (hipòtesi sociològica).

Experiències d’utilització escolar de les llengües 
d’origen

En algunes ocasions, quan el pas de llengua a llengua és el que va d’una llen-
gua amb major presència pública a una altra amb una presència menor, que és 
usada com a vehicular, els mètodes d’immersió o similars a la immersió (ense-
nyament en l’altra llengua) poden ser útils si es compleixen una sèrie de requi-
sits com poden ser l’adequada preparació dels ensenyants, la motivació dels 
alumnes, la implicació de tota la comunitat educativa i l’ús de materials espe-
cífics. Aquests mètodes, però, poden perdre efectivitat quan la perspectiva en-
tre llengües és la contrària, ascendent, és a dir, quan els estudiants que parlen 
originàriament una llengua amb poca presència social al territori són submergits 
en un ambient en què les comunicacions es fan bàsicament en llengües d’im-
plantació social més forta. L’ensenyament en una llengua d’implantació social 
més forta no n’assegura un aprenentatge més ràpid ni més efectiu. Al contrari, 
si la desvinculació amb la llengua familiar és completa, els resultats poden ser 
negatius. És la contraposició entre un enfocament que cerca la competència 
subjacent comuna de les llengües i, doncs, la transferència d’una competència 
a una altra (Cummins 1981), i l’enfocament més tradicional, anomenat time-
on-task (com més exposició a la nova llengua, més èxit). Ja són conegudes les 
proves empíriques a favor de la hipòtesi de la transferència i de la competència 
subjacent comuna (Cummins i Swain 1986, 20-32, entre d’altres), però cal te-
nir present que si la immersió ha funcionat i funciona positivament és perquè 
la llengua en situació de dominància no és mai fora de l’entorn comunicatiu 
de l’infant. Al contrari, una llengua en situació de subordinació dins una socie-
tat concreta queda fora de bona part de l’abast comunicatiu de l’infant si no-
més es fa servir dins la família. Diguem-ho clar: el castellà gaudeix dins la 
nostra societat d’una preponderància de què no gaudeix cap altra llengua dels 
nouvinguts. Cal matisar la referència a la competència subjacent comuna amb 
la consideració de la distància entre llengües, entesa com a distància tipològica 
i també com a representacions de cultures més o menys allunyades. Com més 
grans són la distància jeràrquica (de més subordinada a més dominant) i la 
distància estructural i cultural, més poc indicat és el mètode d’aprenentatge 
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per submersió o quasisubmersió en L2. Sobre la distància estructural entre llen-
gües i la configuració de la competència en la llengua nova, preneu en consi-
deració el concepte de scaffolding d’Upton i Lee-Thompson (2001): 

When looking at how sociocultural theory manifests itself in the L2 acquisition 
process, the focus to date, and naturally so, has been most predominantly on the 
«interpsychological», or between-people, plane (Vygotsky, 1986). That is, research 
has focused on how teachers or more knowledgeable peers facilitate, through 
language, cognitive development of the L2 within the zone of proximal develop-
ment, which is defined as «the interactional space within which a learner is 
enabled to perform a task beyond his or her own current level of competence, 
through assisted performance» (Ohta, 2000). The results of the study presented 
here suggest that L2 readers attempt to construct on an intrapsychological, or cog-
nitive, plane a scaffold using their own expertise in their L1 as a means of push-
ing their L2 competence beyond its current level (Upton i Lee-Thompson 2001: 
491).

La competència, doncs, no es construeix de manera independent per a cada 
llengua, sinó que l’accés a la competència de la L2 es fa a partir dels recursos 
de la competència en L1. Aquest accés es fa per desenvolupament cognitiu as-
sistit dins un espai de proximitat als nivells de competència propis del parlant. 
Com és evident, com més llunyanes són les estructures de les dues llengües, 
més difícil és aquest procés.

Igualment, Halasa i Al-Manasser (2012) advoquen, citant Stern (1992), per 
no trencar els lligams que hi pugui haver entre L1 i L2:

This compartmentalisation seems to be prominent in most of the teaching 
methods in the 20th century. The argument of putting the two languages in two 
different compartments in the mind (compartmentalisation) is doomed to fail-
ure since they are connected in many ways. As Stern (1992, p. 282) puts it, «the 
L1 - L2 connection is an indisputable fact of life» (Halasa i Al-Manaseer 2012: 
73)

L’enfocament constructivista de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 
adverteix que no és només a l’escola on s’aprenen aquestes habilitats lingüísti-
ques secundàries: hi ha coneixements previs que s’han assolit fora de l’escola. 
Com més jove és l’alumne, més pròpia de l’ambient familiar és la generació 
d’aquests coneixements inicials; però encara són més importants quan ens fixam 
en alumnes d’incorporació tardana que ja han estat escolaritzats a altres llocs 
i en altres llengües:
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Els nens dels nivells preescolars (4-5 anys) tenen ja un conjunt de coneixements 
adquirits. Dins els coneixements lingüístics incloem la capacitat discursiva i sin-
tàctica, força propera a la de l’adult.

Entre els coneixements adquirits abans i al llarg dels primers anys d’escolari-
tat (4-5 anys) podem reconèixer la precoç capacitat respecte a la lectura i l’es-
criptura a condició de:

• Acceptar com a escriptura les escriptures presil·làbiques,
• Acceptar com a lectura les lectures simulació d’activitat lectora de textos 

retinguts a la memòria.

Teberosky (1988: 19-20)

Així com el concepte de competència subjacent comuna és d’un origen 
clarament psicolingüístic, la teoria del llindar (Cummins 2000) connecta les 
capacitats lingüístiques i cognitives de l’infant amb les actituds de la comunitat 
d’acollida envers el seu grup social. S’hi postula que l’infant vingut de fora (s’hi 
entén «l’infant que no parla una llengua dominant en el context social») asso-
lirà el llindar de desenvolupament en les dues llengües, la pròpia i la nova, si 
la comunitat d’acollida demostra interès per la continuïtat a escola de l’apre-
nentatge de la L1 de l’immigrat. Finalment, això pot repercutir en unes possi-
bilitats més grans d’integració en la comunitat i d’evitar l’aïllament social del 
seu grup.

La possibilitat de societats monolingües cada vegada més es converteix 
en un impossible, i la presència d’una diversitat de llengües dins cada societat, 
un universal que marca indefectiblement les agendes polítiques arreu, com asse-
nyala Archibugi (2005):

The resurgence of the language problem in our era is the result of two fundamen-
tal contemporary historical processes. The first has to do with the increased in-
terdependence among distinct communities – what, to adopt a term that no one 
likes but cannot help using, we define as «globalization». State political commu-
nities have become increasingly permeable to trade flows, migrations, mixed mar-
riages and tourism. The second phenomenon has to do with the increased impor-
tance of individual rights, which has emerged both in a broadening of rights in 
democratic states and in an increase in the number of states in which democracy 
is in force. The first process is substantially guided by civil society, whereas po-
litical institutions and the pressing transformations to which they are subjected 
drive the second (Archibugi, 2005: 539).
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A partir de diverses aportacions, sobretot les d’Ogbu (1978) i Ogbu (1992), 
Cummins (2000) elabora un esquema de les relacions de poder entre comuni-
tats i el reflex que produeixen dins l’escola en forma de coacció o, contrària-
ment, de col·laboració, i detalla els dos pols d’aquestes relacions: l’orientació 
transformativa-intercultural i l’orientació excloent-assimiladora. La primera 
presenta com a trets distintius l’addició lingüística, la col·laboració entre comu-
nitats, la renovació pedagògica i la implicació dels docents. L’orientació ex-
cloent-assimiladora, en canvi, es basa en la subtracció lingüística, l’estancament 
de les relacions entre comunitats, la concepció tradicional de l’ensenyament com 
a transferència de coneixements en un sol sentit i la legitimació del sistema per 
part dels docents. Com a resultat, la primera orientació produeix estudiants 
reforçats en les dimensions acadèmica i personal, mentre que l’orientació ex-
cloent-assimiladora produeix estudiants afeblits en la dimensió acadèmica o 
resistents a les relacions de poder. La resistència, afirma Cummins (2000: 47-48), 
pot produir un esforç de l’estudiant per tal de demostrar la seva capacitat, si bé 
el resultat més freqüent que produeix és la desmotivació del fracàs escolar. 
Què passa si s’introdueixen a l’escola les llengües de procedència dels alumnes 
nouvinguts? Segons Cummins, hi pot haver més a guanyar que a perdre:

Reviews of the outcomes of bilingual education for linguistic minority groups are 
consistent and unambiguous. Programs that typically spend at least 50% of the 
instructional time in elementary school through the medium of a minority lan-
guage benefit students’ proficiency in the minority language at no cost to stu-
dents’ proficiency in the societal majority language. In fact, most studies show 
moderate benefits to students’ literacy development in the majority language 
despite the fact that typically students receive only about half of their instruction 
through that language (Cummins, 2016: 461).

Després de comprovar la relació entre el bilingüisme d’alguns estudiants 
vietnamites a Nova Orleans, els hàbits d’estudi i els bons resultats acadèmics, 
Bankston i Zhou (1995) concloïen que hi ha dues explicacions possibles, que 
concorden amb les dues hipòtesis que apuntàvem:

• la clàssica, relacionada amb una major capacitat intel·lectual general dels 
bilingües, i

• la sociològica, segons la qual els bilingües connecten amb el seu grup so-
cial, especialment amb els seus pares, que els poden ajudar en l’estudi i 
transmetre’ls la idea de l’aprenentatge com a vehicle d’ascensió social.
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Both ethnic identification and literacy show strong effects on time spent on home-
work. If these two variables are considered indicators of the extent of involve-
ment in ethnic-group membership, it may be said that ethnic-group membership 
promotes not only positive attitudes toward present education, but constructive 
behavior that can make both present and future achievement possible. Believing 
that a college education is important also leads students to spend more time 
on their homework (Bankston i Zhou 1995: 14).

Duarte (2011) relata l’experiència de programes bilingües a Hamburg, on 
la proporció de població immigrada és la més alta d’Alemanya (un 14,2% ales-
hores), i n’extreu que els resultats obtinguts són molt satisfactoris quan es 
comparen amb els resultats dels estudiants immersos en classes monolingües:

In all categories analysed, the two-way bilingual students displayed a consider-
able advantage when compared to other bilinguals in immersion classes [...] so 
that the performance of bilingual students can generally be compared to that of 
monolingual German students (Duarte 2011: 645).

Igualment, Agirdag (2010) i Basu (2011) mostren els avantatges d’aquest 
tipus de programa a Flandes i a Toronto, respectivament. 

Perspectives

A partir d’arguments sociològics i sociolingüístics sembla que un enfocament 
de simple submersió lingüística trasllada a la planificació educativa el feno-
men de la interposició ja conegut i definit a Aracil (1983). De fet, estudis com 
Vila, Sorolla i Larrea (2013) mostren que en comunitats immigrades (la dels 
marroquins a Catalunya) es reprodueix el fet que tots els catalanoparlants són 
un subconjunt dels castellanoparlants: a partir de l’Enquesta sobre usos lingüís-
tics de la Generalitat de Catalunya, del 2008, exposen que dels joves marro-
quins un 33,9% parlen castellà i català, un 46,8% parlen castellà, però no ca-
talà, i un 19,3% no parlen ni castellà ni català. Tot i que aquestes capacitats 
són declarades pels enquestats, siguin quin siguin els canvis que s’hi hagin de 
fer respecte de la realitat objectiva, sembla que es pot afirmar sense por que en 
aquest col·lectiu no hi ha catalanoparlants que no parlin el castellà. La llengua 
de relació d’aquestes persones amb l’entorn laboral és el castellà:

De fet, una de les claus per a entendre adequadament les dinàmiques d’integració 
lingüística dels marroquins a Catalunya és que els aprenentatges en el marc de 
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les relacions laborals es fan prioritàriament en castellà (Vila, Sorolla i Larrea 
2013: 165).

L’experiència de les aules d’acollida ja mostra que cal negociar amb els 
alumnes que parteixen d’un desconeixement pràcticament complet de la llen-
gua catalana, i que aquesta negociació no és només una negociació del codi 
lingüístic, sinó també de la necessitat d’aprendre el català. Com indiquen Vilà 
et al. (2013), això no es pot fer sense vincular les famílies a aquest procés ni 
sense valorar positivament el bagatge lingüístic que aporten:

Des de l’aplicació dels primers programes d’immersió lingüística i del model de con-
junció del català, així com de l’experiència acumulada, s’han destacat certes condi-
cions, i així es manifesta al Pla per a la llengua i la cohesió social, on es destaca: 
a) la importància de comptar amb la complicitat i l’acceptació de les famílies de 
l’alumnat, especialment d’aquell procedent de la immigració, ja que la gran majoria 
desconeix que el català és la llengua pròpia del nostre sistema educatiu i el sentit 
dels programes d’immersió o conjunció lingüística, i b) la vinculació existent entre 
l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius basats en el reconei-
xement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat (Vilà i Baños et al. 2013: 160).

El recent document Model Lingüístic per a l’Educació elaborat a les illes Ba-
lears a instàncies de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern Balear 
té en compte la necessitat d’establir contactes lingüístics directament entre el 
català i les llengües de la immigració:

A més, els alumnes nouvinguts de parla estrangera han de disposar de personal de 
suport en la seva llengua com ara membres de la comunitat (familiars, persones jubi-
lades...), no necessàriament docents. Això és especialment necessari en l’educació 
primària perquè l’alumne continuï amb el seu procés educatiu mentre aprèn el català.

Més enllà de l’explicitació dels efectes didàctics d’aquesta estratègia, s’hi 
veu una voluntat de vincular les comunitats immigrades als objectius de l’edu-
cació i d’establir els ponts necessaris entre comunitats lingüístiques tot evitant 
la interposició. 

Si resumim la situació de la llengua catalana a les illes Balears des de la 
perspectiva que hem adoptat aquí, veiem que:

• el grup d’immigrats és més gran a les Balears que a qualsevol altre lloc 
de l’estat,
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• el grup d’immigrats se socialitza especialment en castellà,
• el sistema escolar es preocupa que els immigrats dominin el català, però 

no es fa cap esforç per introduir les llengües dels immigrats a l’escola.

La proposta que llançam és que un acostament eficaç, lingüístic i cultural a 
les comunitats al·loglotes més estructurades, o sia, amb una localització geo-
gràfica clara i amb una organització que permeti la interlocució (cas molt dife-
rent dels individus que, tot i que comparteixen una llengua, viuen aïllats dels 
altres membres de la seva comunitat de parla i sense vinculació entre ells), que 
estableixi una continuïtat entre l’ambient lingüístic d’aquestes comunitats i el 
català, pot ajudar a millorar l’índex d’atracció del català i, per això, caldria:

• interessar els immigrats en l’aprenentatge de la seva llengua i cultura des 
del català,

• preveure la formació dels mestres en llengües i cultures dels immigrats,
• establir programes de cooperació amb les comunitats d’immigrats,
• fer acords d’intercanvi de professors amb els països de procedència dels 

immigrats.

En definitiva, es tracta de guanyar per al català un aliat poderós que quan-
titativament ho és com enlloc, vinculant l’aprenentatge de la seva llengua i 
cultura i, doncs, el sentiment de pertinença, amb el català. Per fer-ho possible 
cal deixar de pensar que els immigrats no castellanoparlants requereixen el 
mateix tractament que els castellanoparlants. Simplement, es tracta de deixar 
enrere l’explicable complex d’inferioritat de la nostra societat. El repte és greu, 
i necessàriament ha de tenir en compte si les mateixes receptes que s’han apli-
cat a llocs on la llengua d’arribada gaudeix dels avantatges de ser llengua ofi-
cial única i no amenaçada dins el seu territori són igualment vàlides en una 
situació com la nostra. Ben mirat, però, el que les dades que hem comentat 
demostren és que les estratègies que s’han aplicat fins ara als nostres territoris 
no acaben de funcionar amb la nova conformació de la comunitat escolar i 
social a què assistim.
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Es pot expandir l’experiència  
de La Bressola?

Pere Le Bihan
La Bressola

Introducció

Vull agrair en primer lloc a en Xavier Vila i a la UB l’ocasió que em donen de 
presentar aquesta curta reflexió després de trenta-tres anys de docència i de di-
recció a les escoles catalanes de la Catalunya del Nord. 

Quan la consellera Irene Rigau em va fer l’honor de presentar el meu llibre 
(Le Bihan 2007), en va citar una frase que em sembla significativa: «Els nens 
no són ni lingüistes ni sociolingüistes, però de seguida saben quina és la llen-
gua dominant d’un grup». L’experiència de La Bressola, i particularment de l’es-
cola de Prada de Conflent, que vaig poder crear i que servirà de punt de refe-
rència per a les següents reflexions, està basada en aquest axioma. 

Creació de l’escola catalana de Prada de Conflent

La Bressola de Prada de Conflent es va obrir el 1991. Es tractava de crear una 
eina per revertir una situació sociolingüística fabricada a partir de l’edicte de 
Lluís XIV del 2 d’abril de 1700, aquell que afirmava que «l’ús del català repug-
na i és contrari a l’honor de la Nació francesa», una situació reforçada per les 
lleis de Jules Ferry que, encertadament, instauraven l’ensenyament gratuït i 
obligatori però que, de manera molt menys encertada, ho feien obligatòria-
ment en francès.

El disseny de l’escola de Prada va poder aprofitar el coneixement adquirit 
a les experiències anteriors a Perpinyà i a Nyils, així com durant la sistematitza-
ció de l’ensenyament en català a la Catalunya autonòmica. En aquestes iniciati-
ves impera, de manera diguem-ne implícita, la idea que l’alumne aprèn la llen-
gua perquè el mestre la fa servir. Sense que s’acabi de verbalitzar, hom espera 
que l’alumne aprengui la llengua vehicular de l’ensenyament. S’espera potser que 
si tots els alumnes aprenen així la llengua, espontàniament la faran servir a les 
activitats col·lectives. Aquest raonament, però, descuida almenys dos factors.
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D’una banda, cal tenir present tot el treball de desprestigi de la nostra llen-
gua dut a terme pels poders de França o d’Espanya durant segles, tota l’acumu-
lació de models en les llengües dels imperis (ràdio, cinema, premsa, etc.) i la 
consegüent submissió lingüística (veg. capítol de Suay en aquest mateix vo-
lum), generalment inconscient, escampada per tots els països de llengua cata-
lana no solament al carrer sinó al si d’una gran part de les famílies. De fet, una 
de les coses que van cridar-me l’atenció durant la construcció del sistema im-
mersiu de l’escola de Prada va ser constatar que l’ús habitual del català era 
molt més difícil d’aconseguir amb nens de família catalana que no pas amb 
nens de família francesa. Vaig comprendre que els fills reproduïen l’actitud dels 
pares o dels avis, els quals canviaven de llengua sistemàticament quan l’inter-
locutor se’ls adreçava en francès o castellà al sud de la frontera. Sembla un 
detall, però aquest tipus de comportament ha estat interioritzat per una gran 
majoria de la població dels Països Catalans. Aquesta interiorització està tan 
arrelada que, fins i tot, al si d’escoles autoanomenades «catalanes» aquesta ac-
titud perdura: acabades les activitats acadèmiques es torna sovint a la llengua 
nomarcada, habitualment la castellana. Depèn més d’uns hàbits adquirits al 
llarg dels segles que de l’afirmació gairebé intel·lectual de la catalanitat d’una 
aula, d’un centre o d’un país. D’altra banda, a aquest fenomen s’hi afegeix que, 
moltes de vegades, els menjadors o els serveis d’acollida, que en alguns casos 
no depenen del centre escolar, disposen de personal que no parla català. És a 
dir que, en la vida real de tots aquests centres, com ara en les activitats de 
menjar, jugar, relacionar-se, socialitzar-se, etc., el català esdevé prescindible. 
A les escoles bilingües de la Catalunya del Nord, els catalanoparlants són im-
plícitament desautoritzats per part dels adults i es veuen abocats a integrar-se 
en francès.

L’objectiu, declarat o no, de l’escola de Prada de Conflent, a més evident-
ment de les seves missions tradicionals, era de suprimir aquests condicionants 
lingüístics tricentenaris per mor d’aconseguir que el català fos no solament la 
llengua de l’ensenyament i d’alguns jocs dirigits, sinó la del grup d’alumnes 
a tots els àmbits. Era una mena de laboratori sociolingüístic en què s’intentava 
de tornar a la llengua del país el caràcter de llengua no marcada. Tot això en 
una comarca en què només alguns avis tenien el català com a llengua materna. 
Cap dels alumnes que es matriculà al centre no sabia català.

Malgrat tot això, al cap de 5 mesos d’escola, la mainada jugava en català 
sense la presència del mestre. Al pati de l’escola, el català tornava a ser la llen-
gua no marcada o la llengua franca després de decennis d’ús del francès. He de 
dir que moltes persones grans del Conflent s’emocionaven amb llàgrimes als 
ulls quan una classe sortia per anar al parc municipal i sentien els alumnes 
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jugant en la llengua «dels avis» que pensaven extingida per sempre en boca 
dels infants.

Exposar tota la feina realitzada per assolir aquest resultat seria massa llarg 
i ja ho hem explicat en un altre lloc (Le Bihan, 2007), però sí que podem asse-
nyalar-ne alguns punts fonamentals. 

El primer de tots va ser que, per fundar l’escola, el nombre d’alumnes havia 
de ser forçosament reduït. Altrament no s’hauria pogut reinstaurar el català com 
a llengua natural d’una manera lúdica i agradable per als nens. 

A partir del moment en què aquest primer objectiu fonamental s’havia acon-
seguit, calia incorporar, curs rere curs, els alumnes nous que s’integrarien al 
grup catalanoparlant amb el sistema que he anomenat el sistema de l’allioli: es 
tracta de matricular un nombre d’alumnes més joves i en nombre inferior al 
dels alumnes del curs anterior. En aquest marc s’encomana als antics alumnes 
la feina d’integrar els nous, tant lingüísticament com pel que fa als hàbits de 
convivència. És una feina que la gran majoria de vegades fan amb entusiasme. 
Per mor de facilitar-la, el curs dels nous alumnes comença dos dies després del 
dels antics.

Totes les classes de l’escola són verticals, és a dir, que sempre hi ha pel cap 
baix dues edats diferents, des del parvulari fins a final de primària. Els alumnes 
més grans esdevenen així els tutors dels més joves a tots els àmbits, tant acadè-
mic com lingüístic o cívic. La feina de «cuidar els més petits» esdevé la respon-
sabilitat de tots i no només de l’equip docent, la qual cosa fa que tots els alum-
nes se sentin part de la comunitat educativa: l’educació també la fan ells. Cal 
tenir present que, pel que fa a la competència lingüística, en particular per a 
un alumne amb dificultats, és molt més fàcil aprendre la llengua amb els com-
panys de pati que no aprenent gramàtica amb el mestre.

Resumim els requisits del nostre model d’immersió:

 – Creació de l’escola amb un director motivat i conscient del repte socio-
lingüístic del país.

 – Nombre d’alumnes limitat en els primers cursos.
 – Organització vertical de les classes.
 – Gestió dels espais nodocents: pati, menjador, guarderies abans i després 
de l’escola.

 – Gestió del personal (docent o no) que es contracta a mesura que va crei-
xent el centre.

 – Preocupació per evitar que es trenqui el que anomeno el fil de la llengua, 
és a dir, el seu estatus de llengua no marcada.
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Per què l’èxit de La Bressola?

L’èxit de La Bressola a Catalunya Nord es deu en gran part al naufragi de l’en-
senyament públic francès. Així com ho testifica François Bayrou, exministre 
francès d’Educació, al seu llibre La décennie des mal-appris, és pràcticament 
impossible que cap ministre de dretes o d’esquerres dugui a terme les reformes 
necessàries per adaptar a les necessitats actuals el sistema educatiu creat a fi-
nals del segle xix. En aquest sentit, voldria recordar que la majoria dels autors 
dels atemptats de París han passat per l’escola de la República francesa.

En comparació, molta gent subratlla, amb raó, l’èxit del sistema educatiu 
finlandès. Al moment de descriure’n el sistema, però, voluntàriament o no, 
sovint se n’omet una característica que em sembla molt rellevant: a Finlàndia 
no hi ha places en propietat. Això implica que si un docent no acaba de complir 
la seva missió pot ser que no se li renovi el contracte. En altres paraules, un cop 
aconseguit el títol no hi ha oposicions. El mestre novell ha de ser contractat pel 
director d’un centre, controlat pel municipi, abans de poder exercir. Recordo 
que a Finlàndia només hi ha aproximadament un dos per cent de centres privats. 
No solament la formació hi és més acurada, sinó que la gestió del personal per-
met en general de tenir el mestre que cal a la classe, integrat en un equip peda-
gògic coherent. 

La Bressola gaudeix d’aquestes mateixes característiques exceptuant-ne la 
capacitat de formació, que encara ha de millorar. La capacitat jurídica de ges-
tionar el personal és una de les claus de l’èxit de les escoles catalanes La Bres-
sola en unes comarques en què el català és gairebé residual. Segur que molts 
em voldran crucificar pel que afirmo, però, a hores d’ara, la societat democrà-
tica no controla realment el seu sistema educatiu. El caràcter gairebé inamovi-
ble de gran part del personal impedeix qualsevol reforma de fons. Tenint en 
compte la gravetat dels reptes que afrontem, aquesta manca de pilotatge dels 
sistemes educatius pot semblar una mena de suïcidi moral de les nostres socie-
tats que veuen com llurs valors, en particular als barris difícils, són substituïts 
per valors aliens que acaben donant cobertura ideològica a la violència gene-
rada pel fracàs de la integració i la pana de l’ascensor social.

La pregunta: es pot expandir aquesta experiència?

L’actual moment convida a reflexionar sobre com es pot treballar des de l’escola 
per millorar la situació de la llengua catalana, i això és el que he fet al meu llibre 
Estat nou? Escola nova! Propostes per salvar i estendre l’ús del català (Le Bihan 
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2014). No sembla gaire raonable de pensar que es pot recuperar l’ús normal, 
majoritari i integrador de la llengua catalana amb una majoria de patis, no 
solament al cinturó barceloní sinó també a ciutats com Girona, en què no sola-
ment es juga en castellà sinó que els catalanoparlants hi agafen l’hàbit de la 
submissió lingüística. La primera socialització es fa habitualment a l’escola, al 
parvulari, i condiciona en gran part el comportament dels futurs adults. Per 
aquests motius sembla desitjable expandir el model Bressola de Prada, que per-
met multiplicar l’ús de la llengua sobre la base d’un esperit cívic i responsable, 
arrelat a l’alumnat.

Per aconseguir-ho, evidentment, es poden crear escoles privades seguint el 
mateix model, però el caràcter privat en limitaria forçosament l’expansió i en 
dificultaria la implantació allà on més es necessita: les barriades perifèriques del 
cinturó barceloní. L’objectiu, doncs, seria que es pogués expandir en el marc 
d’una xarxa d’escoles públiques.

Ara bé, sembla impossible, per les raons que esmenta el ministre Bayrou, 
de procedir a una reforma global i profunda que impliqui la possibilitat de ges-
tionar el personal, docent o no, de la qual gaudeix La Bressola: la reacció cor-
porativista s’enduria pel davant qualsevol ministre que ho intentés. 

La solució seria potser de crear, paral·lelament al sistema actual, un segon 
sistema públic, amb les característiques esmentades, que aniria creixent en fun-
ció de la demanda de les famílies. La mutació d’un sistema a l’altre seria pro-
gressiva i no traumàtica per al personal actual. L’expansió d’aquest sistema im-
plica, al meu entendre, dues etapes:

 – La primera consistiria a crear escoles seguint aquest model amb un esta-
tus experimental tenint en compte la normativa actualment vigent.

 – La segona necessitaria una reforma profunda del sistema educatiu que 
hauria de propiciar el gran canvi d’estructures que implicaria la creació 
d’una República catalana.

No tenim prou temps per esmentar com caldria la qüestió cabdal dels men-
jadors i les guarderies. Caldria poder-ho fer en un altre moment.

En conclusió

No creiem que la simple perspectiva d’un nou Estat impliqui la recuperació de 
l’ús majoritari i integrador de la llengua catalana. Dependrà de les polítiques 
educatives i lingüístiques del futur Govern independent. D’ençà de la indepen-
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dència d’Irlanda sabem que la salvació de la llengua no serà automàtica amb el 
nou Estat.

En conseqüència, la Catalunya independent haurà d’afrontar la qüestió del 
sistema educatiu a partir de dos enfocaments que, al capdavall, conflueixen:

1) Dur a terme una reforma del sistema educatiu que no solament sigui 
adaptat als nous temps, sinó que tingui la capacitat d’adaptar-se perma-
nentment atesa l’acceleració dels canvis a les nostres societats.

2) En aquest nou sistema ens hem d’organitzar —tampoc és tan difícil— 
perquè la llengua sigui el pal de paller de la responsabilització indivi-
dual i col·lectiva pel que fa a la socialització, que per definició és un 
fenomen col·lectiu. Salvarem la llengua, i amb ella, la convivència tan 
necessària avui en dia.

El títol de la xerrada era una pregunta: es pot expandir l’experiència de La 
Bressola? Jo acabaria amb una altra pregunta: es pot pensar en una revifalla de 
l’ús de la llengua sense expandir l’experiència de La Bressola?
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Introducció

En les primeres dècades del segle xxi, la realitat multilingüe de molts instituts 
i escoles catalans és innegable. Com a conseqüència, la gestió de les llengües, 
de la programació per ensenyar-les, del seu ensenyament efectiu i de la seva 
presència a dins i a fora de l’aula ha esdevingut un tema cabdal de les vides de 
molts centres educatius i de moltes famílies. 

Aquest article és el fruit d’una recerca dissenyada per recollir les opinions 
d’un seguit de docents entorn de diversos temes relacionats amb l’ensenya-
ment, la gestió i els usos de les llengües als centres de secundària de Catalunya. 
L’article resumeix algunes de les conclusions recollides al volum Les veus del 
professorat. L’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària (Bretxa, Coma-
joan i Vila 2017) i se centra en la percepció que tenen els docents de secundà-
ria sobre diverses qüestions rellevants per a la promoció de l’ús del català, com 
ara els coneixements i els usos lingüístics, la qualitat de la llengua, el model 
lingüístic, l’acollida dels nouvinguts o els usos vehiculars, entre d’altres. 

En estar basat en entrevistes, al llarg de l’article se sentiran les veus dels 
docents. Ara bé, si una cosa ha deixat clara la recerca és que el professorat, 
com la societat catalana en general, és un col·lectiu divers no sols de paraula 
sinó també d’obra. De fet, tots i cadascun dels docents entrevistats parla a títol 
personal i segons la seva experiència, de manera que les seves opinions no 
sempre coincideixen, i en alguns casos fins i tot discrepen obertament. Amb 
tot, a partir del contrast de parers es pot identificar un conjunt d’interpreta-
cions i un relat raonablement coherent, que és el que s’ofereix als pròxims 
apartats. 
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Les llengües en el model educatiu de Catalunya

El model lingüístic educatiu de Catalunya és el model de conjunció en català 
tal com queda definit al títol II de la Llei d’educació de Catalunya (LEC, 2009). 
És un model escolar en què l’alumnat no és separat en línies segons la llengua 
familiar —per això se’n diu de conjunció— i en què la llengua de docència o 
vehicular habitual és el català. Aquest model té principalment tres objectius: 
en primer lloc, assolir uns graus elevats de competència oral i escrita tant en 
català com en castellà partint d’un context social o històric en què el català ha 
estat minoritzat políticament i socialment; en segon lloc, evitar la segregació 
de l’alumnat —i de la societat en general— en dues comunitats lingüístiques 
incomunicades, i, finalment, promoure l’ús del català (Vila i Vial 2006). 

Més enllà del que pugui dictar la normativa, a l’hora d’entendre el paper i 
la posició de les llengües als centres educatius cal saber com són les persones 
que hi interactuen. En el transcurs del darrer segle, Catalunya ha experimentat 
unes transformacions sociolingüístiques de gran magnitud. D’una banda, el país 
homogeni i essencialment monolingüe de començaments del segle xx va anar 
rebent diverses onades immigratòries provinents primer de la resta de l’Estat i 
posteriorment d’arreu del món, que l’han transformat en una societat lingüísti-
cament i culturalment diversa. De l’altra, els canvis polítics, socials, tecnològics 
i culturals han fet que segments cada vegada més amplis de la població hagin 
anat aprenent llengües, tant segones com estrangeres. No cal dir que aquest 
procés d’aprenentatge ha estat fortament condicionat pels factors jurídics i po-
lítics, que han fet, per exemple, que als inicis del segle xxi no hi hagi pràctica-
ment població catalanoparlant monolingüe i que, en canvi, continuïn havent-hi 
importants bosses de població castellanoparlant monolingüe, sobretot adulta 
i nouvinguda, que viuen pràcticament al marge de la llengua pròpia del país 
(Idescat 2015). Els condicionants polítics, culturals, econòmics i demogràfics 
també han fet que a hores d’ara la primera llengua d’incorporació a la societat 
d’acollida per a la majoria de la població arribada en les últimes immigracions 
sigui el castellà i no pas el català (Departament de Cultura 2015).

D’acord amb aquest context demolingüístic, les pràctiques lingüístiques als 
centres d’educació de secundària no són ni de bon tros homogènies. Tal com 
mostren les dades de la darrera enquesta del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu de Catalunya (vegeu gràfic 1), els alumnes usen molt més el 
català amb el professorat, sobretot dins l’aula, que no pas amb els seus com-
panys. El gràfic deixa clar que la diferència fonamental a l’hora de triar la 
llengua la marca el destinatari molt més que no pas el context d’interacció, 
perquè l’ús del català amb els professors és sempre molt superior als usos amb 
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el conjunt dels alumnes, tant dins de l’aula com fora. En aquest sentit, encara 
que en un nombre considerable de centres els alumnes enraonin poc el català 
entre ells, fins i tot a l’aula, a les dades del CSASE 2013 el català sí que predo-
mina en adreçar-se als professors. 

Gràfic 1. Distribució de l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya segons la freqüència d’ús 
de català en diverses situacions i interlocutors (percentatges). 

Amb els companys, fora de classe

Fent activitats en grup dins l’aula

Amb el professorat fora de clase

Amb el professorat dins de clase

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sempre o sovint Mitjanament Poques vegades o mai

35 13,4 51,6

41,9 19,5 38,6

65,3 14,5 20,3

75,3 13,8 10,8

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Sociodemogràfica i Lingüística 2013 (CSASE, 2014a).

Metodologia de l’estudi

La metodologia emprada a Les veus del professorat per esbrinar les percepcions 
del professorat en relació amb les llengües i la seva gestió va ser l’entrevista 
semidirigida. Es van dur a terme 40 entrevistes a docents i equips directius a 
13 escoles i instituts (6 de públics, 6 de concertats i 1 de privat) seguint un guió 
d’entrevista. L’equip de recerca ja estava familiaritzat amb els centres partici-
pants perquè ja hi havia col·laborat en una altra investigació sobre les caracte-
rístiques de l’alumnat.1 Les localitats on es van fer les entrevistes són: Manlleu 
(3 centres, tots els de la localitat), Mataró (6 centres), Sant Joan Despí (2 cen-
tres) i Sant Just Desvern (2 centres). 

Un estudi com el que es presenta aquí difícilment pot aspirar a ser repre-
sentatiu de tot Catalunya en termes estadístics estrictes, perquè hi ha moltes 

1  Per a més informació sobre per què es van triar aquestes localitats i no d’altres, vegeu Bretxa 
(2014). Per a més informació sobre el guió de l’enquesta, vegeu Bretxa, Comajoan i Vila (2017).
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variables impossibles de controlar en un treball d’orientació qualitativa com 
aquest. Dit això, també és just d’assenyalar que els tretze centres en què es va 
realitzar l’estudi tenien una composició demolingüística força similar a la de 
l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya, almenys tal com el va descriure el darrer 
estudi disponible del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Ca-
talunya (CSASE 2014). De fet, tal com es pot apreciar a la taula 1, els percentat-
ges d’alumnes de llengua inicial catalana i bilingües català-castellà del nostre 
treball van resultar quasi idèntics als del CSASE 2013. Les diferències entre tots 
dos treballs es circumscrivien als altres dos grups de llengua primera, el dels 
castellanoparlants i el dels parlants d’altres llengües i combinacions: al nostre 
estudi hi havia un 5% menys de castellanoparlants inicials que a l’estudi CSASE 
i un 5% més de parlants d’altres llengües i combinacions que al treball de refe-
rència. En altres paraules, si bé les opinions recollides han d’entendre’s sempre 
en termes individuals, també cal tenir present que provenen d’un conjunt de 
centres que no disten excessivament del que deu ser la mitjana de Catalunya.

Taula 1. Comparació dels percentatges de llengua inicial dels alumnes del projecte Les veus 
amb els de l’estudi CSASE (2014)

Primera llengua apresa en família Projecte Les veus 
del professorat

Catalunya
CSASE (2014)

Català 35,4 34,9

Català i castellà 14,8 15,0

Castellà 35,1 40,8

Altres llengües i combinacions de llengües 14,7 9,3

Total 100,0 100,0
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a les persones entrevistades, que en aquest treball presentem 
sota un pseudònim, es va procurar contactar, passant per direcció, amb (a) el 
tutor/a de l’aula d’acollida (s’hi n’hi havia) o bé el coordinador/a LIC (s’hi n’hi 
havia), (b) un tutor/a de 4t d’ESO (el que tenia més anys d’experiència al cen-
tre o que estigués més predisposat a participar en l’estudi), (c) un professor de 
català, castellà, anglès o ciències socials, i (d) un membre de la direcció del 
centre (cap d’estudis, director, secretari, etc.). En molts casos un mateix entre-
vistat tenia diversos perfils. Tot el professorat entrevistat era de secundària i 
batxillerat.

En total es van fer 40 entrevistes, que van incloure més dones (62,5%) que 
homes (37,5%), amb una mitjana d’edat de 47 anys. La durada mitjana de les 
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entrevistes va ser de 37 minuts. Les entrevistes es van fer durant el període que 
va anar de novembre del 2013 al maig del 2014 dins dels mateixos centres es-
colars. Es van enregistrar en àudio i es van analitzar posteriorment mitjançant 
el programari Atlas-ti. Per a l’anàlisi de dades es va seguir la tècnica d’anàlisi 
de contingut (Flick 2014; Krippendorff 2013).

Per tal de facilitar-ne la lectura, les citacions han estat editades per espor-
gar-les de les marques d’oralitat com ara els titubejos, les repeticions, les frases 
truncades, etc., procurant mantenir-ne sempre el contingut original. A les cita-
cions, el text entre claudàtors proporciona el context per a la seva interpretació. 
Els punts suspensius entre claudàtors [...] indiquen que s’ha suprimit material, 
i els punts suspensius sense claudàtors ... indiquen una frase inacabada, sovint 
acompanyada d’una entonació allargada. Quan intervé l’entrevistador durant una 
citació es marca amb [ENT]. S’ha usat la cursiva per marcar formes no norma-
tives que apareixen a les citacions.

Resultats

Com és lingüísticament el dia a dia dels centres educatius?

La resposta a aquesta pregunta es relaciona sovint amb dos aspectes: comple-
xitat i diversitat en funció de diverses variables, com ara: la tipologia de cen-
tres, la localitat o barri on es troba el centre escolar, l’extracció social de les 
famílies, el seu origen i el seu nivell sociocultural i, per descomptat, els usos 
concrets a què fem referència. A partir de les respostes dels entrevistats, la res-
posta de la pregunta queda resumida en cinc temes, que desenvolupem a con-
tinuació.

a) La principal llengua institucional és el català 

En termes generals, als centres, el professorat utilitza el català com a llengua 
vehicular majoritària, tant dins l’aula com amb els companys i amb les famí-
lies. El seu ús com a llengua institucional és especialment clar en aquells cen-
tres en què es combinen un entorn social i un equip docent predominantment 
catalanoparlant, però també ho és en molts altres centres amb unes condicions 
menys favorables per a aquest ús espontani del català. En aquest sentit, el com-
promís dels docents amb la llengua catalana sembla majoritari, i el seu ús és 
també la norma majoritària als òrgans de gestió dels centres, com ara els claus-
tres. Així és, si més no, en l’experiència de la següent entrevistada:
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1) En aquest sentit jo penso que és molt bo, perquè tots els professors de l’es-
cola, nosaltres, majoritàriament parlem en català entre nosaltres sense cap 
problema. Hi haurà algú en algun moment que no, però... o sigui, que en 
aquest sentit, tant a claustres com a reunions, la llengua vehicular exclusiva 
és el català (Mataró, professora de llengua).

Ara bé, aquest compromís amb la llengua com a eina de comunicació amb 
altres docents i per a la regulació de la vida del centre no implica pas que els 
docents hagin esdevingut usuaris exclusius del català. D’acord amb l’opinió 
dels entrevistats, el català sembla la llengua predominant dins l’escola, tot i 
que, en funció del centre, el castellà hi té una presència no negligible tant en 
les relacions entre docents com en les relacions entre docents i familiars. Cal 
no oblidar que una part substancial del professorat alterna les dues llengües en 
la seva vida privada, i tot sovint aquest comportament es reprodueix als entorns 
escolars.

Fins on arriba la presència majoritària del català? A la nostra mostra de 
centres no n’hi ha aparegut cap en què el castellà fos la llengua institucional 
majoritària. Significa això que a Catalunya no hi ha cap centre que funcioni ma-
joritàriament en castellà? Certament no. Hi ha treballs que assenyalen que 
determinats centres, sobretot privats no concertats, releguen el català a posi-
cions secundàries i fins i tot marginals (Font 2012). El que sí que suggereixen 
les nostres dades és que, en tot cas, aquest tipus de centres serien en conjunt 
minoritaris a Catalunya.

b) La llengua vehicular normal és el català, però no és l’exclusiva 

Una de les principals transformacions en el sistema educatiu posterior al fran-
quisme va ser la normalització del català com a llengua vehicular per defecte 
dels centres educatius, una transformació comparativament ràpida que només 
va ser possible pel suport de l’Administració educativa i la participació conven-
çuda de bona part dels docents i famílies. Avui dia el català és legalment l’idio-
ma en què es desenvolupa el gruix de l’activitat educativa dels centres públics 
i concertats de Catalunya. En aquest sentit, les dades de l’estudi RESOL, obtin-
gudes precisament als centres en què va realitzar-se el present estudi, són bas-
tant clares: el 73% dels alumnes de secundària consultats declaraven que a 
classe el professorat se’ls adreçava en català, i un 25% en català i castellà 
(Bretxa i Vila 2014: 114). 

En l’estudi que ens ocupa, la majoria d’entrevistats van afirmar que els 
centres tenien unes directrius tant generals com específiques que indicaven 
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quina és la llengua vehicular de la docència per defecte, llengua que en la ma-
joria de casos sembla que és el català. L’ús prioritari del català com a llengua 
vehicular per defecte no impedeix, però, que tot sovint es produeixin casos 
d’alternança al castellà dins l’aula, especialment quan es convergeix amb un 
alumne o uns alumnes determinats per una varietat de motius. 

En quins moments s’alterna al castellà en les relacions amb l’alumnat? Una 
part dels docents descriuen aquestes alternances com una resposta inconscient 
i rutinària, en bona mesura una translació a l’àmbit escolar d’allò que fan fora 
de l’aula. En canvi, d’altres expliquen que la tria de llengua no és aleatòria, 
sinó que sol respondre a finalitats específiques. Així, per exemple, les alternan-
ces es produeixen en moments en què els docents volen arribar de manera més 
directa a un alumne castellanoparlant o a un al·loglot poc competent en català:

2) Clar, la llengua vehicular del centre és el català, però quan hi han moltíssi-
mes mancances d’altres tipus i tu vols arribar a l’alumne i aquesta no és la 
teva prioritat, a vegades li acabes dient en castellà. Després ja tornes al ca-
talà perquè és el que tu fas servir normalment, però depèn de quin alumne 
tinguis davant (Mataró, tutora 4t ESO).

En poques paraules, els professors declaren gestionar les llengües de docèn-
cia dins de l’aula de manera variable, partint de determinats principis però 
adaptant-se a les circumstàncies concretes en funció de com valoren les neces-
sitats de la situació i el seu propi marge de maniobra.

c) Entre alumnes i professors, la tria lingüística es manté més enllà de l’aula 

L’educació és una activitat fortament marcada per les relacions personals entre 
els alumnes i els seus professors, i és en principi esperable que els trets defini-
toris d’aquesta relació no es limitin només a les interaccions dins l’aula sinó 
que s’estenguin més enllà. Ara bé, és obvi que les llengües formen part també 
de les identitats socials de les persones, de manera que, encara que la legislació 
prevegi que el català hauria de ser la llengua de relació normal entre els do-
cents i els alumnes també fora de l’aula, la tria de llengua més enllà de les ac-
tivitats estrictament docents resulta més complexa que no pas dins les aules. 
Per això, els comportaments lingüístics dels docents amb els seus alumnes són 
més variables fora de l’aula que no pas dins.

Hi ha un bon nombre de centres en què el català funciona com la llengua 
per defecte entre docents i alumnes tant a dins com a fora de l’aula. Això és 
especialment així allà on bona part dels professors i l’alumnat són de primera 
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llengua catalana. No cal dir que la situació pot arribar a ser força diferent en 
aquells centres ubicats en barris on hi ha pocs alumnes catalanoparlants i on el 
castellà funciona com la llengua d’interrelació social majoritària. Amb tot, cal-
dria evitar les generalitzacions automàtiques, perquè fins i tot en aquests barris 
hi ha docents que expliquen que l’alumnat se’ls adreça sempre en català, tant 
a l’aula com al pati:

3) És curiós que si estan jugant al pati i venen a parlar amb tu, estan parlant 
entre ells castellà, i jo em poso a parlar català i ells em parlaran en català. 
És mimètic (Sant Just Desvern, professora de llengua).

d) Entre els alumnes, la tria lingüística depèn poc de les actuacions del centre educatiu 

Si hi ha un àmbit escolar on la presència del català és més feble, aquest és en 
les interaccions entre alumnes fora de les aules. En aquest sentit, a molts dels 
centres educatius de la Catalunya actual hi ha una diferència considerable en-
tre les pràctiques comunicatives a les aules i els usos lingüístics entre iguals als 
patis i els passadissos. 

El comportament lingüístic de l’alumnat no està determinat simplement 
pel lloc on es troben, sinó sobretot per l’interlocutor al qual es dirigeixen. Per 
entendre els usos entre adolescents als centres educatius catalans cal tenir pre-
sents dos grans factors. D’una banda, que un altíssim percentatge d’alumnes són 
de primera llengua castellana, ja sigui descendents de les immigracions espa-
nyoles de mitjan segle xx o de la llatinoamericana de principis del segle xxi. 
D’una altra, que a Catalunya, d’ençà de les grans immigracions espanyoles del 
segle xx, es va establir —sobretot durant el franquisme— la norma social de 
convergència automàtica cap al castellà, que indicava que els autòctons tenien 
l’obligació social d’usar el castellà amb els nouvinguts, mentre que podien con-
tinuar enraonant entre ells en català, sobretot en privat (Vila i Galindo 2012; 
Woolard 1992). Sumant tots dos factors, el demolingüístic i el de les normes 
d’ús, no és estrany que als patis de molts centres catalans hi predomini el cas-
tellà com a llengua d’interrelació. Amb tot, també hi ha centres on el català té 
una àmplia presència en les relacions interpersonals entre alumnes, sobretot, 
però no pas exclusivament, a les àrees on hi va haver menys immigracions es-
panyoles al segle xx.

4) A nivell d’alumnes depèn de la procedència. Si són alumnes marroquins 
parlen entre ells molt català, però també parlen molt amazic perquè són de 
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la zona de Nador. Hi ha una gran quantitat d’alumnes que parlen en castellà 
perquè són castellanoparlants familiars, jo a quart ho noto molt (Manlleu, 
tutor de 4t ESO).

Què diuen els professors sobre el model lingüístic escolar?

Diverses preguntes de l’entrevista tractaven les percepcions que tenien els do-
cents de secundària sobre el model lingüístic escolar. Els resultats de les 40 en-
trevistes mostren que, a grans trets, aquest model és àmpliament acceptat tant 
pels docents com pels alumnes i les seves famílies.

a) El model lingüístic de conjunció en català és àmpliament acceptat 

Si hi va haver un punt d’acord general entre els professors entrevistats, aquest 
va ser que el model lingüístic escolar vigent a Catalunya no constitueix una 
font de problemes escolars i que, per dir-ho en els termes emprats per ells ma-
teixos, «no hi ha cap problema lingüístic a l’escola». Així, a la pregunta de com 
es viu la judicialització i la politització de la llengua, les respostes àmpliament 
majoritàries, tant de professors com de responsables, eren:

5) No es viu. No hi ha cap problema. Aquí no hi ha cap problema. És molt clar, 
aquí la llengua és el català, i es parla en català. A l’hora de castellà es fa cas-
tellà i ja està. Jo no he sentit cap comentari a dintre de l’escola que digués 
«ooooh...», no. Ho tenim molt clar, que la llengua d’aquí és el català. I ningú 
ens ha dit res. Potser si algun dia ve algú i ens diu que ens obliguen a parlar 
en castellà, després ens hi posarem, no? (Manlleu, professora de llengua).

Dos posicionaments majoritaris semblen justificar la inexistència de pro-
blemes lingüístics significatius a l’escola. D’una banda, als centres amb una 
gran majoria d’alumnes catalanoparlants se sol fer referència al fet que la llen-
gua normal del centre és el català. Per la seva banda, als centres amb menor 
proporció de catalanoparlants se sol exposar que no hi ha cap problema lin-
güístic perquè el model propicia una situació de plena normalitat sociolingüís-
tica en un marc de respecte tant pel català com pel castellà.

6) Cap problema, no hi ha debat, no hi ha problema. Volen fer problema del 
que no hi ha. Hi ha un interès a fer-ne, però no, no n’hi ha. Jo crec que hi 
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ha un respecte. Malgrat que aquí hi hagi gent que parla poc català, hi ha 
molt de respecte. Jo ja fa molts anys que no sento cap mena de... Jo abans 
havia sentit: «tú, catalufo» o coses d’aquestes. Fa anys que no sento res 
d’aquesta mena. De veritat (Mataró, professora de llengua).

Els entrevistats van ser fins i tot vehements a l’hora d’ubicar els conflictes 
no pas en el món escolar sinó en el de la política i els mitjans de comunicació, 
sobretot de fora de Catalunya.

7) Les llengües mai poden ser un obstacle. Conflicte? Aquí no hi ha cap tipus 
de conflicte, aquí la llengua vehicular és el català. [ENT: La gestió de les 
llengües a l’escola no és ni conflictiva ni complexa?] No, què va! Al contra-
ri, és fantàstica, es fa la mar de bé. A vegades el que sents córrer per alguna 
premsa em fa que m’enfadi, no té res a veure amb el que passa a l’escola, 
perquè aquí no hi ha cap conflicte, no hi ha cap tipus de conflicte perquè 
aquí la llengua vehicular és el català, s’utilitza el català, però alguna cosa 
fem bé perquè quan s’acaba el quart de secundària el català i el castellà es-
tan iguals, inclús treuen millors resultats en castellà que en català. És més, 
els alumnes catalans et parlen millor el castellà, acadèmicament parlant, en 
resultats, que a la resta d’Espanya. Quin problema hi ha? Davant d’aquesta 
tessitura és tan absurda que no perdré ni un minut (Mataró, equip directiu). 

b) Les famílies donen suport o almenys accepten el model lingüístic educatiu 

Les veus dels docents també ens permeten apropar-nos indirectament a la ma-
nera com veuen les famílies el model escolar i les polèmiques polítiques i me-
diàtiques que l’envolten. Les respostes, òbviament, depenen del filtre personal 
i de les experiències de cada professor al seu centre, i no poden prendre’s com 
un baròmetre estrictament representatiu de tota la comunitat educativa. Tan-
mateix, per bé que de vegades puguin aflorar-hi parers diversos, de les respos-
tes se’n percep majoritàriament que docents i famílies conviuen en un clima 
més aviat distès. Això es produeix així, d’entrada, perquè sembla que sovint les 
polèmiques politicolingüístiques ni tan sols s’arriben a abordar amb els proge-
nitors dels alumnes. Potser el terme que sintetitzaria millor la posició d’una 
part significativa dels progenitors seria el de suport tàcit, aquiescència, sense 
qüestionament del model ni tampoc grans demostracions de suport.

8) Quant als pares, deixen fer, malgrat siguin castellanoparlants. Et deixen 
treballar. A mi no m’han fet mai cap comentari directe, i sí que sé que dins 
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l’AMPA hi ha molta gent castellanoparlant i que no, no és que no recolzi, 
però no participa massa. Quan hi ha una campanya en pro del català, es 
mantenen molt al marge perquè tristament les persones que en aquest mo-
ment hi ha són castellanoparlants i no acaben d’entendre ni de recolzar tot 
això, però tampoc s’hi posen en contra (Sant Just Desvern, professora de 
llengua). 

D’altra banda, una part considerable dels pares va més enllà d’aquesta 
aquiescència i mostra el seu suport explícit a les escoles, fins i tot quan des 
d’aquestes s’adopten posicions clarament reivindicatives. Amb tot, com no po-
dria ser altrament, la comunitat educativa no és 100% homogènia, de manera 
que també es detecten veus entre les famílies que qüestionen l’actual model 
lingüístic escolar (amb massa o massa poc castellà o català als centres escolars, 
depenent de la perspectiva de cadascú). Sigui com sigui, les desavinences amb 
les famílies en relació amb el model lingüístic escolar no semblen prendre una 
excessiva volada. De fet, el nombre del que podríem considerar incidents de 
base lingüística és molt reduït, de manera que cal parlar més de casos aïllats.

c) El model lingüístic educatiu no és un tema rellevant per als alumnes

Quan es demana als docents sobre la percepció que tenen els alumnes del mo-
del lingüístic escolar, de nou torna a haver-hi una gran diversitat d’opinions. 
La gran majoria d’entrevistats opina que el tema de l’escola i la política no és 
tema de conversa i que els alumnes no són conscients del que passa en l’àmbit 
polític amb les llengües. Alguns docents opinen que quan la politització entra 
a les aules ho fa més en relació amb el procés d’independència que no pas amb 
el model de llengües a l’escola. Aquest clima de manca de conflicte per raó de 
llengua s’estén a tots els centres, incloent-hi els que acullen més alumnes cas-
tellanoparlants. En tot cas, hi ha qui apunta que, pel que fa a la presumpta 
politització dels adolescents, caldria filar una mica més prim per destriar què 
hi ha de consciència i què de ganes de gresca. 

9) Com a alumnes jo diria que no en són conscients o no li donen importància, 
o no en volen saber res perquè, si més no, a mi em dona la sensació que no 
els interessa. Més el tema de les retallades, de les noves lleis de la LOMCE, 
i tot això, alguns tenen més interès, però els de tercer i quart d’ESO és més 
per no venir a classe que no pas per la consciència. Alguns sí, però són una 
minoria (Mataró, tutor de 4t ESO). 
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Finalment, cal tenir present que no tots els docents veuen amb els mateixos 
ulls el fenomen, perquè mentre uns professors descriuen una politització inde-
sitjable, uns altres es planyen de la manca de conscienciació política dels ado-
lescents.

Quines són les esquerdes del model lingüístic?

Tot i que hem constatat que en termes generals als centres catalans hi ha un 
baix nivell de conflictivitat per causes lingüístiques, això no vol pas dir que els 
docents no s’hagin d’enfrontar amb problemes en relació amb el model lingüís-
tic escolar i la realitat plurilingüe dels centres. Cal recordar que les escoles i els 
instituts de Catalunya atenen una població idiomàticament, culturalment i so-
cialment heterogènia, i que pretenen com a mínim trilingüitzar-la. 

Quines són, doncs, el que podríem anomenar les esquerdes del model i com 
es resolen? A partir del discurs dels professors es van identificar tres esquerdes 
principals del sistema: a) L’evitació i el rebuig del català entre alguns alumnes, 
b) l’ús del castellà com a llengua vehicular principal per part d’alguns profes-
sors, i c) l’escàs impacte de l’escola en el canvi de normes d’ús.

a) Hi ha alumnes que eviten parlar el català o fins i tot el rebutgen 

Una de les principals esquerdes del model de conjunció lingüística és la prota-
gonitzada per alumnes que simplement eviten parlar el català. Aquest tipus de 
conducta és un fenomen molt variable tant en extensió com en intensitat: en 
alguns centres no es dona, en altres no passa de ser una anècdota protagonit-
zada per algun individu concret, però en altres centres arriba a tenir certa 
presència i, fins i tot, hi ha centres on l’evitació del català per part de l’alumnat 
arriba a ser la conducta majoritària.

Diversos professors entrevistats van apuntar que sovint es trobaven en si-
tuacions en què encara que ells usessin el català dins de l’aula, part de l’alum-
nat els responia en castellà. Es tracta normalment de centres ubicats en àrees 
que van créixer durant les immigracions espanyoles dels anys 1950 a 1975 i on 
s’ha instal·lat molta immigració recent, unes zones en què la vida quotidiana de 
l’alumnat transcorre bàsicament en castellà. En aquests instituts, una part sig-
nificativa del professorat es passa al castellà com a llengua de docència per 
defecte, l’ús actiu del català pot quedar reduït a la classe de català, i el profes-
sorat que s’expressa en català sovint es queda sense ser correspost.
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10) En aquest institut, jo m’he trobat que pràcticament tots [els alumnes] em 
parlen en castellà. En català, hi ha molt poca gent que em parlin en català 
[...] Costa molt de fer-los entendre que per anar bé, encara que jo sigui el 
profe de mates i no sigui el de català, doncs també m’haurien de parlar a mi 
en català (Mataró, tutor de 4t ESO).

Entre aquests casos extrems hi ha els dels alumnes que no usen el català ni 
tan sols durant les hores de l’assignatura de llengua catalana. Lògicament, 
aquesta mena de conducta és especialment conflictiva perquè alguns alumnes 
es neguen explícitament a usar el català fins i tot en aquestes classes, i pot in-
cloure comentaris que deixen traslluir la forta ideologització anticatalana de 
l’alumne o de la família d’origen:

11) Situacions en què un nano no vol llegir en veu alta o que no vol parlar en 
català perquè diu que no li agrada el català. O un nano que deia que si sus-
penia l’assignatura de català el seu pare estaria molt content. Cada cop en 
trobes menys, però el fet de rebutjar el català perquè el senten com una 
imposició, alguna vegada sí (Sant Joan Despí, professora de llengua). 

La majoria de docents apunten que els comportaments d’evitació del català 
responen més a una manca de domini de la llengua i a una feble confiança en 
les pròpies capacitats lingüístiques fruit de la instal·lació en el monolingüisme 
castellà que no pas a una animadversió envers el català. Alguns entrevistats 
apunten que els alumnes més allunyats del català semblen viure en xarxes so-
cials i universos socioculturals absolutament hispanocèntrics sense gaire con-
tacte amb la societat catalana general, sovint en barris nascuts de la immigra-
ció dels anys cinquanta-setanta on hi ha poc ús del català.

b) Hi ha professors que fan les classes en castellà 

Una segona esquerda en el model de conjunció és el que representen els pro-
fessors que, per decisió pròpia, no empren el català com a llengua vehicular 
normal. Diversos entrevistats han comentat que hi ha una minoria de profes-
sors que s’adrecen als alumnes únicament en castellà o que alternen a basta-
ment les dues llengües dins de l’aula.

12) Per rumors que tinc sentits, encara hi ha algun professor que dona la seva ma-
tèria en castellà. Per preferència docent. Quan he estat tutor, algun pare m’ha 
fet algun comentari: «Com és que aquest professor fa la classe en castellà si la 
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llengua vehicular del centre és el català?». Jo sempre he dit que és una qüestió 
que jo no m’hi puc ficar (Mataró, professor de llengua/tutor de 4t ESO).

Tal com suggereix l’ús de l’adverbi encara de l’exemple anterior, l’ús exclusiu 
o majoritari del castellà com a llengua vehicular per part del professorat de se-
cundària sembla essencialment associat a persones que van guanyar el seu lloc 
de treball dècades enrere i/o que tenen un domini precari de la llengua catalana. 
El fenomen sembla més freqüent en centres en què la majoria de l’alumnat tam-
bé és de primera llengua castellana, la qual cosa implica, en la pràctica, una re-
ducció substancial de les oportunitats de parlar el català de l’alumnat. 

13) Continua havent-hi persones que fan les classes mig en català mig en caste-
llà, o algunes que les fan en castellà. No t’he de mentir, és veritat. Tot i que 
la majoria les fan en català, t’estic parlant d’una certa minoria (Sant Joan 
Despí, equip directiu/professora de llengua).

En alguns casos, i fent de la necessitat virtut, l’ús del castellà en les assig-
natures que imparteixen aquests professors s’ha inclòs al projecte lingüístic de 
centre. En general, però, aquests docents no usen el castellà com a resultat d’un 
projecte lingüístic coherent sinó més aviat per motivacions estrictament perso-
nals seves. L’existència d’aquest col·lectiu apareix com un tema delicat per les 
seves fàcils complicacions polítiques i probablement emmarcat en el context de 
judicialització de la gestió de les llengües a l’escola, i no sembla motivar reac-
cions per part ni dels centres ni d’inspecció ni de les autoritats administratives, 
que més aviat semblen seguir una política de laissez faire. De fet, encara que no 
hagin aparegut a la mostra analitzada, diverses informacions apunten que hi ha 
alguns centres, sobretot concertats de l’àrea de Barcelona, que funcionen amb 
el català com a llengua secundària i fins i tot (quasi) inexistent, és a dir, que no 
apliquen el model de conjunció lingüística en català (vegeu, per exemple, Font 
2012). Més enllà de les consideracions administratives oportunes, el cert és que 
aquesta pràctica pot tenir les seves repercussions pedagògiques, sobretot per a 
l’alumnat que viu en contextos d’escassa presència social de la llengua catalana, 
al qual, sense anar més lluny, no s’entén que se li reconegui automàticament el 
nivell de coneixement de català que s’atorga als alumnes de la resta del sistema.

c) La promoció de l’ús del català no és una prioritat 

Tres dècades després de l’inici de la normalització lingüística a l’escola, tant 
l’opinió dels professionals com els estudis corroboren que l’adopció del català 
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com a llengua vehicular no ha transformat radicalment les normes de tria lin-
güística de les noves generacions, de manera que els alumnes catalanoparlants 
tenen molta més tendència a passar-se al castellà que no pas els seus companys 
al català (Galindo i Vila 2009; Vila i Galindo 2006). Alguns docents suggerei-
xen que l’aprenentatge del català per part dels alumnes castellanoparlants sem-
bla haver afeblit la norma social generalitzada durant el franquisme que exigia 
passar-se al castellà «per educació» per adreçar-se als nocatalanoparlants, tot i 
que aquesta norma continua vigent en nombrosos centres. 

Ara bé, fins a quin punt aquesta norma es viu com un problema entre els 
educadors? Al llarg de les entrevistes, els comentaris sobre la gestió de les llen-
gües de l’alumnat en relacions que no fossin estrictament acadèmiques van ser 
més aviat escassos. De fet, la majoria del professorat entrevistat no va expres-
sar gaire interès per les llengües que parlaven els seus alumnes més enllà de les 
aules. A jutjar per les seves paraules, la majoria dels docents no semblaven in-
cloure entre les seves responsabilitats la possibilitat d’intervenir en els usos 
lingüístics entre iguals dels seus alumnes. En la pràctica, molts es limitaven a 
constatar els usos lingüístics de l’alumnat, relacionant-los en tot cas amb una 
realitat d’origen extraescolar i sense assenyalar-los explícitament com un tema 
sobre el qual s’hagués d’intervenir, o insinuant-ho com a molt de manera indirecta.

És bastant probable que la persistència de la norma de convergència, la 
irrupció de discursos favorables a la diversitat lingüística durant els darrers 
lustres i el mateix recanvi generacional del col·lectiu docent hagi desactivat 
els discursos favorables a la promoció del català entre l’alumnat vigents dè-
cades enrere. Amb tot, alguns professors, sobretot de centres on la majoria 
d’alumnes eren descendents de les immigracions espanyoles dels anys cinquan-
ta-setanta, expressaven una sensació entre la incomoditat i la perplexitat per 
l’escàs ús del català del seu alumnat en els usos interpersonals particulars, tot 
i que no sabien ben bé de quina manera podien intervenir-hi. La qüestió sí que 
va ser destacada com un problema per alguns docents especialment preocupats 
pels temes lingüístics, que van apuntar que l’Administració havia desatès la 
promoció del català als centres educatius tot esperant que els canvis es produi-
rien per simple inèrcia. Aquests docents apuntaven que la situació era la con-
seqüència d’haver desatès la formació dels docents en aquest terreny:

14) [Manca una] clara formació dels mestres en sociolingüística. Això és una 
mancança molt greu. Es va fer un gran esforç amb la immersió lingüística. 
Fa uns anys, amb la formació de professorat, tots van fer els cursos de reci-
clatge, tothom es va posar a aprendre català, tot es va fer en català, però 
després hi ha hagut un període de temps, que és com si, ja hem fet prou i 
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això va sol, no? I a partir d’aquí ja... d’aquí a uns anys el català estarà per-
fectament integrat, [el nen nocatalanoparlant] parlarà català, i ara resulta 
que, ah, no. Com us n’heu preocupat d’això? Quines dinàmiques? Com trans-
formem aquestes aules? Com transformem les actituds lingüístiques perquè 
els alumnes parlin català i no siguin sempre els catalanoparlants que es pas-
sin a parlar castellà sinó que siguin els castellanoparlants que entenguin que 
han de parlar català perquè és la llengua d’aquí? O que siguin tots perfecta-
ment bilingües, cosa que no sol passar. [...] (Mataró, professora de llengua).

En tot cas, ja sigui perquè tant el català com el castellà són llengües ofi-
cials, perquè formen part del repertori de tot l’alumnat, per convicció, per de-
sinterès, per desistiment, perquè el tema és percebut com a font de conflictes o 
perquè s’escapa a les competències del centre escolar, el cert és que, per a la 
majoria del professorat, els usos lingüístics entre l’alumnat no van ser descrits 
com un objecte de regulació per part del centre educatiu.

Quines estratègies de promoció de l’ús del català utilitzen els docents?

Davant de les esquerdes del model que s’acaben de presentar, un bon nombre 
dels entrevistats va afirmar que no disposava de gaires eines per enfrontar-s’hi. 
De fet, molts dels entrevistats es declaraven sobrepassats, impotents davant del 
que veien com una realitat inamovible. És el cas, per exemple, d’alguns profes-
sors de català que feien classes en centres de la perifèria urbana que deien que 
no sabien com interessar els seus alumnes per aquesta llengua. A parer d’aquests 
entrevistats, aquesta manca de recursos es deuria, en bona mesura, a la falta de 
formació específica sobre com actuar i a la inexistència de directrius clares. 
D’altra banda, però, les entrevistes també van permetre constatar que, a partir 
de la pràctica, diversos docents havien desenvolupat una sèrie d’estratègies de 
gestió sociolingüística de l’aula, que hem classificat en quatre tipus: a) de cons-
cienciació, b) instrumentals, c) emocionals, i d) d’autoritat. 

a) Les estratègies de conscienciació

La primera de les vies de gestió detectades consisteix a proporcionar a l’alum-
nat arguments de tipus històric, sociolingüístic, polític, etc., que li permetin en-
tendre millor la dinàmica del multilingüisme i la realitat sociolingüística catala-
na. Com qualsevol altra aproximació a la realitat des de les ciències socials —ja 
sigui la història, l’economia, la sociologia, etc.—, es tracta d’una via que implica 
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certs riscos de ser malinterpretada, perquè certament, quan es parla de política 
lingüística s’està parlant, en certa mesura, de política. Val a dir que molts dels 
docents de llengües tenen escassa formació sobre com abordar aquest camp amb 
alumnes de secundària, de manera que sovint els resulta complex d’entrar-hi, 
sobretot en centres en què hi ha una majoria d’alumnes amb orígens fora de Ca-
talunya que poden no sentir gaire vinculació emocional amb la història del país.

15) Clar, parlar de sociolingüística quan parles del català... Et poses en uns ter-
renys que voregen molt la política de vegades. Quan fem sociolingüística a 
primer d’ESO la fem diluïda: «Les llengües a la Mediterrània...». A quart sí 
que fem una cosa més potent, els fem fer un treball en què investiguen la 
situació del català a Mataró, per exemple a l’estació a comprar un bitllet, a 
un quiosc a comprar un diari, a la cartellera a veure què ofereixen en català 
i castellà, etc., i llavors sí que s’esgarrifen! Però clar, quan són un pèl més 
grans (Mataró, professor de llengua).

b) Les estratègies instrumentals

La segona de les estratègies detectades consisteix a emfasitzar la dimensió ins-
trumental de les llengües i fer reflexionar l’alumne sobre la conveniència per a 
ell individualment d’aprendre o d’usar el català. Aquestes estratègies semblen 
emprar-se especialment en el cas d’alumnes més reticents a la llengua, ja sigui 
per motivacions d’entorn social o per qüestions ideològiques. Cal recordar 
que per a una part de la població, especialment adolescent de classes populars, 
origen immigrat i resident en barris formats durant els anys cinquanta-setanta, 
el català pot aparèixer com a innecessari, sobretot si les seves aspiracions labo-
rals són modestes. Això dificulta enormement la tasca de convenciment en deter-
minats centres, però tot i així hi ha docents que proven d’usar argumentacions 
basades en les perspectives educatives i laborals dels seus alumnes, és a dir, 
consideren la llengua com a instrument de mobilitat social i laboral. Aquesta 
via condueix, per exemple, a palesar que, per a alumnes que viuen immersos 
en un entorn nocatalanoparlant, l’institut és l’únic entorn que els permet apren-
dre i col·loquialitzar la llengua.

16) [Els alumnes pensen:] «Estic en un entorn on tothom parla castellà, no em fa 
falta, no necessito canviar de llengua». Això és el mateix de quan els dius «no 
estudiïs el dia abans». Ells no veuen més enllà de l’endemà. Jo ja els dic «quan 
arribareu a quart no tindreu base». És el meu mega hit, quan arriben a quart. 
A vegades ho veuen però, mentrestant, re (Mataró, professor de català).
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c) Les estratègies emocionals

Hi ha certs segments de l’alumnat, bàsicament castellanoparlant, que mostren 
reticències envers la llengua catalana més aviat emocionals, relacionades amb 
la seva identitat, la seva ideologia política o el sentiment de desplaçament des-
prés de la immigració. De vegades es tracta de mers prejudicis basats en el fet 
que l’existència del català posa en qüestió la visió monolingüe i unitària d’Es-
panya que reben a la llar i en alguns mitjans de comunicació. Altres vegades, 
com en els casos d’alguns alumnes immigrats d’incorporació tardana, les reti-
cències provenen de la seva dificultat d’adaptació a Catalunya en topar amb 
una realitat que desconeixien prèviament i que els intensifica la sensació d’es-
tranyament respecte dels seus llocs d’origen. Diversos docents van descriure 
que la seva manera d’abordar aquests casos era des de la construcció de l’em-
patia i la lenta dissolució dels prejudicis a partir de la relació humana.

17) [ENT: Com ho vas gestionar?] Mirant de posar-hi una miqueta d’afecte, 
traient-hi importància, mai sancionant, sobretot intentant treure-hi ferro, mi-
rant d’animar, posant exemples: «No veus que tu mereixes tot el respecte del 
món? Doncs totes les persones mereixen el mateix respecte». I que les llengües 
no són només per parlar sinó també per expressar sentiments i emocions. Les 
llengües, hem de mirar d’estimar-les, les llengües són les persones. [ENT: Fun-
ciona?] Sí, mirant de riure una mica (Sant Joan Despí, professora de llengua). 

d) Les estratègies d’autoritat

Finalment, un nombre reduït de docents va exposar que la seva manera d’acon-
seguir que l’alumnat se li adrecés en català era recórrer a les eines de l’autoritat 
educativa, és a dir, recordant-ne l’obligatorietat i usant les eines d’avaluació 
com a formes per garantir-ho.

18) Com a mínim s’intenta que els alumnes parlin català a totes les assignatures, 
que facin els exàmens en català i descomptar-los les faltes. Però aconse-
guir que tots els alumnes parlin en català és una lluita molt dura. [...] A 
vegades els hi faig repetir, perquè ho diguin en català, però no tinc més re-
cursos (Mataró, tutor de 4t ESO).

Val a dir que, per a un observador extern, no deixa de sobtar que si més no 
els docents de llengua i literatura catalanes no utilitzin les eines acadèmiques 
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al seu abast a l’hora de regular determinats comportaments. A priori sembla 
raonable esperar que un alumne que no usa el català ni a classe de llengua amb 
el seu professor tindrà com a mínim dificultats per aprovar-la. El cert és, però, 
que els entrevistats no van fer gaire referència a aquesta possibilitat. Aquest 
comportament es deu veure afavorit perquè bona part de l’avaluació de l’alum-
nat es fa a partir de la proves escrites i no pas orals, però en un moment en què 
preval cada vegada més la capacitat d’expressió oral és obvi que tard o d’hora 
aquest conflicte es posarà damunt de la taula.

Què necessitarien els docents per millorar la promoció de l’ús?

Bona part dels docents, independentment de la seva especialitat, van expressar 
que necessitaven formació específica de sociolingüística, gestió de la diversitat 
lingüística i educació plurilingüe per a la gestió d’unes aules que, a diferència 
del que passava 15 anys enrere, en el moment de l’entrevista eren més multi-
lingües. Diversos docents denunciaven que la manca de formació d’aquest ti-
pus era en certa manera crònica. Els professors amb més trajectòria professio-
nal es planyien que després de l’empenta per introduir la immersió lingüística 
durant els anys vuitanta, l’Administració havia anat abandonant la formació 
sobre la gestió lingüística dels centres.

19) Igual que ens van preparar per fer la immersió lingüística, ara s’ha de pre-
parar el professorat per fer un canvi qualitatiu en el sentit lingüístic. I clar, 
primer s’ha de començar personalment. Però tot això és perquè a nivell de 
les institucions, a nivell del Govern de la Generalitat, no s’ha treballat en 
aquest sentit, s’ha deixat un parèntesi de molts anys sense fer absolutament 
res, i vivint de renda, com pensant que amb tot l’esforç que havíem fet amb 
el tema de la immersió lingüística ja n’hi hauria prou, i no (Mataró, profes-
sora de llengua).

Els professors amb certa experiència també es planyien que, a banda de 
manca de formació específica, les noves fornades de docents mostren menys 
consciència lingüística i en comptes d’aplicar la legislació educativa es com-
porten com si estiguessin en la seva vida privada i alternen cap al castellà.

20) Nosaltres som una escola catalana i tot, absolutament tot, es fa en català. 
Potser hi ha alguns mestres o professors que... Això, en el seu moment, s’hi 
havia lluitat molt, però ara... Hi ha molt professorat nou que si un alumne 
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s’hi adreça en castellà aquest professor li contesta en castellà. Abans això 
era «sagrat» i ara ho estem abandonant una mica, no fem l’esforç de... [...] 
Potser falta creure en això, potser no en som prou conscients, i llavors si 
se’ns dirigeixen en castellà contestem automàticament (Mataró, tutora de 
4t ESO).

En relació amb aquesta formació específica, els docents van insistir que calia 
que fos clarament aplicable a les seves necessitats com a professors, tant pel que 
fa als continguts com pel que fa a les estratègies didàctiques i pedagògiques. 
Enfront de continguts i de principis pedagògics molt teòrics, els entrevistats 
reclamaven una formació que els permetés millorar la seva tasca docent en 
situacions complexes. Això podria implicar, per exemple, accedir a més recur-
sos didàctics i pedagògics, emfasitzar els coneixements més aplicats i treballar 
casos pràctics relacionats amb l’ensenyament:

21) [Els docents necessitaríem] moltes més pràctiques, moltes més eines peda-
gògiques i didàctiques, i no tens recursos per enfrontar-te als adolescents, 
exemples concrets, solucions concretes per a casos concrets, no pedagogia 
teòrica. Tu tens un alumne que es nega a fer això, què fas? Et penses que 
allò que saps és molt important i la veritat és que no ho és (Sant Just Des-
vern, equip directiu).

Conclusions

Al llarg de l’article hem sentit les veus del professorat de diversos centres de se-
cundària de Catalunya exposant els seus punts de vista sobre un món, l’educa-
tiu, que ha experimentat canvis profunds al llarg de les darreres dècades en la 
seva composició demogràfica, les seves formes de treballar i els seus condicio-
naments polítics, econòmics i administratius. Hem sentit com descrivien la rea-
litat lingüística i sociolingüística dels seus centres, com en diagnosticaven els 
problemes, com apuntaven les causes d’aquests problemes i com suggerien algu-
nes vies per resoldre’ls. No cal dir que el fet de treballar en el que podríem de-
nominar la primera línia de foc no és cap garantia de posseir la veritat absoluta, 
però sí que sembla obvi que tant per als gestors com per a la resta de la professió 
resulta pertinent de conèixer de primera mà l’opinió dels professionals.

De les paraules dels entrevistats se’n desprèn un ampli consens a grans trets 
en relació amb el model lingüístic escolar actualment vigent a Catalunya, un 
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model que fa del català la principal llengua vehicular i mira de poliglotitzar els 
alumnes de manera que acabin dominant el català, el castellà i, en la mesura que 
sigui possible, una tercera llengua, que de manera quasi invariable és l’anglès. 

En la seva forma actual, segons els mateixos docents, aquest model incideix 
poc en els usos lingüístics interpersonals de l’alumnat, fins al punt que el cas-
tellà continua imposant-se àmpliament al català en les relacions entre alumnes 
a causa de la norma d’adaptació automàtica a la primera llengua. De fet, hi ha 
centres amb escassa presència d’alumnat catalanoparlant on el català no asso-
leix l’estatus preeminent com a llengua docent que teòricament té reservat, no 
sols perquè bona part de l’alumnat viu instal·lat en el monolingüisme castellà 
sinó perquè fins i tot una part considerable del professorat adopta aquest idio-
ma com a llengua vehicular. Fins i tot es detecten casos en què l’ús del català està 
en dubte en el marc de les classes de llengua catalana. De tota manera, les en-
trevistes estan molt lluny de subscriure els discursos apocalíptics que, sovint ba-
sats en anècdotes i mostres molt esbiaixades, presenten el català com una llengua 
en extinció a secundària. Ben al contrari, a parer dels entrevistats la llengua do-
cent predominant de la majoria de centres és el català, i això per damunt del fet 
que el castellà sigui profusament usat en activitats a l’aula i més enllà i de totes 
les excepcions que es poden adduir provinents de centres concrets.

Els docents entrevistats han descrit el seu entorn de treball com a no con-
flictiu per motius de llengua, i han palesat el seu malestar pel que perceben 
com una manipulació partidista i mediàtica dels temes lingüístics amb finalitats 
electorals o simplement crematístiques. D’acord amb ells, els centres educatius 
catalans aconsegueixen que la gran majoria dels alumnes del país acabin els en-
senyaments obligatoris sabent expressar-se oralment i per escrit tant en català 
com en castellà, un resultat que, en termes internacionals, és senzillament ex-
cepcional, perquè són molt pocs els models lingüístics que ho aconsegueixen. 

Els entrevistats han exposat de forma insistent que el seu itinerari formatiu 
els havia dotat de coneixements teòrics però no els havia preparat per a la do-
cència i, encara menys, no els havia dotat de formació específica per incorpo-
rar-se a un model educatiu que treballa amb població heterogènia i que aspira 
a una poliglotització generalitzada. La majoria de docents tenen poques eines 
per enfrontar-se als incidents de tipus lingüístic amb què topen a les aules, no 
tenen prou formació per entendre que l’ensenyament de la llengua ha de ser 
transversal a totes les assignatures, se senten poc preparats per respondre a 
conflictes ideologicopolítics i demanen més eines sociolingüístiques per con-
vèncer l’alumnat renuent a usar el català fins i tot durant la classe de català. 

Enmig d’aquest panorama, molts professors han respost desenvolupant res-
postes pròpies. En alguns casos, aquestes respostes s’han concretat en estra-
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tègies argumentatives destinades a superar problemes de convivència nas-
cuts d’incidents locals de més o menys envergadura. En altres casos, en canvi, 
les respostes han desembocat en veritables experiències d’èxit en la gestió de les 
llengües. Es tracta d’un cabal de coneixements que caldrà saber incorporar a la 
formació dels docents si és que es vol avançar en la millora del model lin-
güístic escolar i si es pretén que l’escola contribueixi a la promoció de l’ús de 
la llengua.

Agraïments

Aquest article és fruit de l’estudi «Diversitat sociocultural i adquisició de l’au-
toconfiança lingüística en català i castellà», finançat per Recercaixa (2012), i 
el projecte FFI2016-75416-P del MINECO.
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Introducció

Aquesta comunicació té per objectiu presentar una manera d’aproximar-se als 
discursos sobre les llengües dels docents en formació inicial per tal de com-
prendre les seves representacions sobre els propis repertoris lingüístics. En 
primer lloc ens situem en el terreny de les persones concretes, que fan les seves 
experiències en contextos singulars, tot interactuant amb el seu entorn. En se-
gon lloc exposem el repte de construir una biografia lingüística i apostem per 
l’ús de diversos codis semiòtics per donar forma a les idees i els sentiments que 
generen les llengües. Presentem les narratives multimodals com a instruments 
propicis per afavorir la reflexió sobre la pròpia experiència lingüística i com a 
primer pas per prendre consciència dels beneficis i de les implicacions que 
comporta el desenvolupament de la competència plurilingüe. 

L’experiència com a punt de partida

L’any 1917 van tancar Storyville, un dels barris amb més bars, més prostíbuls, 
més locals de ball i més músics de jazz de la ciutat de Nova Orleans. Durant la 
primera guerra mundial, Nova Orleans s’havia convertit en un port militar i els 
conflictes entre els mariners i la comunitat negra del barri de Storyville van 
aconsellar prendre una opció dràstica. Fou per aquest motiu que els músics van 
haver de buscar-se la vida en altres indrets i molts —entre ells Louis Arms-
trong— van seguir Mississipí amunt, fins arribar a Chicago.

Però no van ser només els músics de jazz els que van arribar a Chicago. El 
creixement frenètic de la ciutat atreia en aquells moments persones d’arreu, que 
sentien dins seu el legítim propòsit de prosperar al mateix ritme que la ciutat. La 
indústria, la construcció, els transports, etc., oferien feina a tothom; també n’ofe-
rien les companyies discogràfiques que començaven a enregistrar aquella música 
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vinguda del sud, que tothom començava a reconèixer com a jazz. La barreja de 
tot plegat, com es podia preveure, va configurar una ciutat de tons i colors ben 
diferents, que van esdevenir una mena de llaminadura per a tots aquells que s’in-
teressaven per l’estudi dels fenòmens que sempre genera la convivència humana.

Cap manual seriós de recerca etnogràfica passa per alt la influència de 
l’anomenada Escola de Chicago. En general aquests manuals destaquen les apor-
tacions fetes des del corrent de pensament conegut com a interaccionisme sim-
bòlic. Sens dubte, l’interaccionisme simbòlic va ajudar a decantar la sociologia 
cap a un nivell més micro, ja que el seu propòsit era analitzar com es construei-
xen les persones en un entorn social concret a partir de la interacció amb els 
altres. Amb les aportacions de l’Escola de Chicago (Park1915) i més en concret 
de l’interaccionisme simbòlic (Goffman 1959; Mead 1928), la sociologia sor-
tia dels cercles d’estudiosos i baixava al carrer, allà on succeeixen els fenò-
mens que importen i que reclamen ser estudiats.

L’Escola de Chicago va néixer per interpretar i donar resposta als problemes 
que comportaven un gran creixement econòmic i uns processos d’immigració 
espectaculars, però allò que pretenia no era fer estadístiques sobre els temes que 
més podien atreure l’atenció, sinó d’estudiar-los amb la lupa posada, intentant 
copsar el que els números sempre callen. L’important era estudiar de manera no 
directiva i comprensiva la vida social des de la perspectiva dels actors.

No és estrany que aquesta nova orientació es convertís en un reclam ple 
d’atractius per als estudiosos de fenòmens tan complexos com els que succeei-
xen en un centre escolar. Si la ciutat havia esdevingut un laboratori social, ¿per 
quin motiu no ho podien ser les escoles? Al capdavall allò que caracteritza un 
centre escolar és que hi conviuen persones de diferents edats i condicions que 
procuren donar un sentit compartit a les seves accions. Com ja va apuntar 
Woods (1996) a Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografia en la 
educació, potser es tracta de no pensar tant en l’eficàcia de l’ensenyança i d’es-
tar més atents a la implicació imaginativa que es manifesta en els alumnes.

Tot plegat va conduir a una certa desconfiança en els mètodes científics 
que busquen una validesa universal. Al mateix temps que augmentava aquesta 
desconfiança, s’obria camí la convicció que no hi ha canvis sense que existeixi 
una consciència clara de la necessitat d’aquests canvis. En el camp de la docèn-
cia això es tradueix en els termes següents: l’important és capacitar els docents 
per tal que aprenguin a llegir de manera crítica les accions que fan i els efectes 
que aquestes accions tenen. Recordem que el mateix Dewey (1916) ja va fer 
notar que no hi ha cap activitat que sigui duplicable, perquè cada context és 
singular. Per a Dewey, l’educació sempre s’ha de concebre com una reconstruc-
ció contínua de l’experiència.



ELs disCUrsos soBrE LEs LLEngÜEs dELs FUtUrs doCEnts 135

Com indica Lahire (2011), hem de considerar que cada actor té una expe-
riència, construïda en diferents marcs de socialització que s’actualitza en fun-
ció dels nous contextos. Per això no ens ha d’estranyar que, d’ençà de les apor-
tacions fetes des de l’interaccionisme simbòlic, l’entrevista i els relats biogràfics 
s’hagin convertit en dos recursos metodològics privilegiats (Sánchez-Quintana 
i Birello 2013). Les persones són agents socials que es troben implicades en 
activitats que es realitzen en situacions concretes. Allò que interessa és acos-
tar-se a la seva experiència a través del discurs que construeixen sobre elles 
mateixes. Això sí, cal tenir clar que les persones, quan narren la seva experièn-
cia no diuen la realitat, sinó que construeixen un discurs sobre la realitat. 

El repte de construir una biografia 

Com fa notar el sociòleg Didier Demazière (2011), l’interès per l’interaccionis-
me va trobar a Europa un camp de cultiu important, de manera que les aproxi-
macions biogràfiques es van començar a considerar com un recurs potent per 
a l’estudi dels punts de vista que genera qualsevol situació social. Els treballs 
realitzats pel mateix Demazière o per Bertaux (1999) en són una bona mostra. 
Ambdós sociòlegs demanen als entrevistats que parlin sobre ells mateixos, que 
exposin allò que senten en relació amb allò que viuen i volen viure. Amb unes 
altres paraules, els demanen que facin ús del llenguatge per articular les idees 
i els sentiments que s’acumulen en el seu interior.

El relat biogràfic és un exercici d’introspecció que un subjecte fa a través 
de la llengua. Aquests procés de consolidació dels relats com a mètode de 
recerca va anar de bracet amb l’anomenat gir lingüístic, un gir que es va pro-
duir a mitjan segle passat, quan diverses àrees del saber van coincidir a con-
cebre l’ésser humà a partir de tres característiques (Garagalza 2014). En pri-
mer lloc, l’ésser humà és aquell que sempre es troba en un espai i en un temps 
concrets. En segon lloc, la capacitat de comprendre sorgeix de la necessitat 
de conviure en aquest món. En tercer lloc, com defensava Heidegger (1927), el 
discurs és el que articula la capacitat de comprendre.

Des d’aquesta perspectiva, la llengua actua com a mediador entre la perso-
na i el seu entorn. Si una llarga tradició lingüística i filosòfica ens havia fet 
entendre que és a través de la llengua que s’estructura la realitat, ara aquesta 
concepció canvia, atès que la llengua no representa, sinó que configura la rea-
litat. Wittgenstein (1953) ho expressava apel·lant a la metàfora del vehicle, que 
considerava insuficient. El llenguatge, per a l’autor del Tractatus i de les Inves-
tigacions filosòfiques, no és només el vehicle, sinó que és també el conductor, 
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perquè no podem construir pensament al marge d’un codi semiòtic potent. Amb 
tot, recorda que el llenguatge no és l’únic sistema semiòtic potent. A propòsit 
d’aquesta afirmació, Steiner, a Trítons. Els tres llenguatges de l’home, ho fa evident 
quan posa de costat un poeta, un matemàtic i un músic. El llibre s’obre amb un 
interrogant del músic: «Per què haig de parlar, si puc cantar?» (2015: 9 [2008]).

Tornem ara al gir lingüístic per fer veure el canvi epistemològic que va com-
portar. Com indica Garagalza (2014), si la realitat és «allò que ens ve donat» i el 
subjecte allò que «posem», el llenguatge es pot considerat com «l’interposat». Mai 
no hi ha una relació exclusiva, primera i única entre subjecte i realitat, perquè 
qualsevol aproximació a la realitat es troba ja interpretada. D’això parlava Bakhtín 
(1979) quan feia notar que en la nostra veu hi ha les veus que ens han precedit. I 
és probable que la mateixa idea bategués en el pensament pedagògic de Dewey 
quan es referia a l’individu com a hereu del capital consolidat de la civilització.

Entenem que la realitat no és racional, és raonable. Si fóssim éssers racionals 
podríem aspirar a dir la realitat, però, atès que som éssers raonables, aspirem tan 
sols a accedir als discursos que les persones elaboren. Els diversos codis semiòtics 
ens permeten donar forma a idees i sentiments que es generen en el marc de les 
activitats en les quals els subjectes estan implicats. Quan demanem a una persona 
que exposi la seva biografia o que ens expliqui com se sent en relació amb un 
tema concret com pot ser la vivència del propi repertori lingüístic, allò que prete-
nem és accedir a una experiència singular i, amb tota probabilitat, irrepetible.

Representar el propi repertori lingüístic

Recerques com la realitzada pel grup d’investigació Plurilingüisme i Ensenya-
ment de Llengües (PLURAL) de la Universitat de Barcelona mostren que, en el 
camp de l’ensenyament de les llengües, el bilingüisme s’ha associat a una per-
fecta addició de llengües diverses. Aquesta concepció és precisament la que 
intenta posar en crisi el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües 
quan tracta la competència bilingüe com un cas particular de la competència 
plurilingüe i posa un èmfasi especial a presentar la competència plurilingüe 
com una competència desequilibrada i dinàmica (Piccardo i Puozzo 2012).

El repte que es presenta en el camp de la formació inicial és clar. Es tracta 
de connectar les representacions de la majoria dels futurs docents amb una 
perspectiva més àmplia, que no es limiti a tractar la qüestió del plurilingüisme 
com una suma de competències monolingües. La recerca a la qual hem fet es-
ment del grup PLURAL es tancava amb un seguit de recomanacions. Desta-
quem les que poden tenir més relació amb la formació inicial:
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 – Prendre consciència de les competències parcials i desiguals de les llengües.
 – Elaborar un cos teòric per distingir termes com plurilingüisme, compe-
tència plurilingüe i repertori lingüístic.

 – Considerar de manera crítica la visió que les llengües conviuen en com-
partiments separats.

 – Distingir entre les aportacions que poden fer els parlants nadius i els no 
nadius.

 – Mostrar situacions didàctiques en què quedin articulades la dimensió 
gramatical, la pragmàtica i la discursiva.

 – Valorar l’acció de transitar entre llengües diferents. 

Ara bé, hem de tenir en compte que les representacions no es modifiquen 
només a partir d’explicacions teòriques, per molt lògiques que siguin i per molt 
ben formulades que es plantegin. Els processos de formació, com va indicar 
D. Woods (1996), han de trobar el seu punt d’ancoratge en una reflexió que abas-
ti allò que pensa el docent i allò que pensa sobre el que passa a l’aula. Aquesta 
reflexió mai no és aliena a la pròpia experiència, una experiència que és tan 
cognitiva com emocional (Carrasco i Tresserras 2013). Sabem també que els 
processos de formació comporten sempre un desequilibri. Com s’apunta des de 
la teoria de l’activitat, formulada per Engeström i Sannino (2010), els processos 
formatius són processos de transformació que reclamen prendre com a punt de 
partida la veu de les persones implicades. Aspecte que queda reforçat en la tesi 
de Pérez (2016) sobre l’evolució de les creences dels mestres en formació inicial.

Narratives multimodals sobre les llengües  
dels estudiants de mestre

Si pensem en la formació inicial, i si pensem en la comprensió per part dels 
alumnes en formació de tot allò que comporta la competència plurilingüe, no 
podem limitar-nos a fer explicacions, ni tan sols a mostrar exemples, sinó que 
hem de promoure un procés introspectiu que els ajudi a reflexionar sobre la 
seva experiència amb les llengües. En aquest sentit, els relats biogràfics es pre-
senten com un recurs metodològic amb un gran potencial, atès que, com hem 
anat apuntant, permeten la construcció d’un discurs sobre la representació que 
tenen els alumnes d’ells mateixos en relació amb la diversitat de llengües 
que conformen el seu repertori lingüístic. 

En situem, per tant, en la línia dels treballs realitzats per Kalaja, Dufva i 
Alanen (2013), Melo-Pfeiffer (2014), Borg, Birello, Civera i Zanatta (2016), 
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Cabré (2016) i altres. I ens hi situem des del moment en què prenem en consi-
deració el potencial que té l’ús d’altres codis semiòtics per fer explícita la per-
cepció sobre el propi repertori lingüístic. Les narratives biogràfiques poden ser 
escrites, orals o visuals, però també multimodals, que són aquelles que propo-
sen la combinació de text i imatge. Les imatges fan possible la presència visual 
dels fenòmens, la qual cosa els ofereix una immediatesa que no pot tenir el text 
escrit. La imatge és sintètica i té un alt valor integrador; el text escrit, en canvi, 
és analític, perquè desplega els raonaments en una línia temporal. 

En aquest estudi, les imatges es generen a partir d’una silueta del cos humà. 
Es tracta, per tant, de sintetitzar idees i sentiments en una mena de fotografia 
fixa, encara que, com podrem constatar, aquesta fotografia no és estàtica, ja 
que sovint també remet a un passat i es projecta cap al futur. Als participants 
en l’estudi se’ls demana també una nova producció, ara escrita, sobre el mateix 
tema que, com és lògic, ha de prendre en consideració la imatge. D’aquesta 
manera es busca obtenir dades que facin possible una triangulació entre la 
imatge, la interpretació feta pels investigadors sobre la imatge i la interpreta-
ció feta pel mateix subjecte sobre la imatge generada en primer lloc.1

La naturalesa multimodal de les dades fa que s’obtinguin formes d’expres-
sió i d’atribució de sentit diverses, ja que l’atenció se centra en la relació dels 
diferents components per oferir una instantània d’una situació o el panorama 
d’un moment particular lligat a la relació de l’individu amb les llengües (Kala-
ja, Dufva i Alanen 2013). 

Anàlisi de 3 casos a partir de l’elaboració  
de narratives multimodals

D’un estudi realitzat sobre els repertoris lingüístics d’un grup de 54 estudiants 
de quart curs del grau de Mestre d’Educació Infantil mostrem a continuació els 
discursos sobre les llengües que han construït tres estudiants ―l’Arlet, la Irene 
i la Nerea― a través de narratives multimodals. L’elecció d’aquests tres casos 
ha estat en funció de la llengua o llengües amb què s’identifiquen ―català; 
català i castellà; i castellà, respectivament― i el fet que sempre hi apareguin 
altres llengües més enllà de les llengües curriculars (català, castellà i anglès). 
Per a cada cas es mostra el dibuix i el text produït per l’alumna, la descripció 

1 PLURAL ha desenvolupat les «narratives multimodals» per a la recerca gràcies als projectes 
EDU2015-69332R I 2015ARMIF00032.
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de l’anàlisi i la síntesi de les característiques més destacades de la relació amb 
les llengües que construeix cadascuna.

Per elaborar la narrativa visual sobre els repertoris lingüístics es va distri-
buir un full amb la silueta del cos humà imprès juntament amb llapis i retola-
dors de colors. Les indicacions van ser les següents: 

Situa les diferents llengües amb què has entrat en contacte a les parts del cos de la 
figura humana que creguis més adients. Per il·lustrar millor la relació que tens amb 
cada llengua, a part de situar-la en les parts del cos, pots jugar amb els colors, la 
mida de lletres, etc. Després redacta una text que expliqui la teva relació amb les 
llengües i que argumenti i complementi el teu dibuix. Si vols pots posar-hi un títol.

El cas de l’Arlet

Observem a la figura 1 el dibuix de l’Arlet i a la figura 2 el seu text escrit. D’amb-
dós relats podem abstreure que l’Arlet se sent lligada emocionalment al català.

CataLà: és la meva llengua materna i la que parlo sem-
pre amb tothom. Per això l’he posat al cor, perquè l’es-
timo i em fa ser qui soc.

El cor és vermell perquè significa l’amor cap a llengua.
L’angLès: Quan era petita odiava l’anglès, no el 

volia veure ni en pintura, però a mesura que m’he fet 
gran he pogut veure la bellesa que amaga i tot el que 
em pot aportar. ara mateix m’encanta i tinc clar que una 
part de la meva vida serà a un país anglès.

CastELLà: Parlo castellà perfectament, ja que l’es-
tudio des de petita, però això no significa que no em 
porti maldecaps. no estic acostumada a parlar castellà 
amb ningú, per això quan el parlo haig de pensar molt 
bé què dir i com ho faig. El color negre i els signes com 
trons és pels maldecaps que em porta.

grEC i txEC: són els dos països als quals he viat-
jat sola. m’encanta viatjar, conèixer gent i noves cultures. 
no sé parlar aquests dos idiomes però sí que conec al-
gunes paraules. ho he posat com si fos un pensament, 
ja que són records molt bonics per a mi.

itaLià i FranCès: són dos idiomes bastant simi-
lars al nostre. a part, gràcies als viatges que he fet he po-
gut conèixer molta gent. aquests dos són amb els que 
més familiaritzada, a part de l’anglès, em vaig sentir. Els 
he posat a l’orella, ja que només els puc entendre.

taiLandès: quan sigui més gran tinc clar que vull 
passar part de la meva vida a tailàndia. no sé quan serà, 
però el que sé segur és que aquesta cultura em crida, 
igual que el seu idioma. he posat color verd per la na-
tura i la vitalitat que em transmet i a la panxa perquè 
quan hi penso és com si estigués enamorada.

Figura 1. arlet: narrativa visual

Figura 2. arlet: text escrit
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L’Arlet inicia el seu relat tot declarant que la seva llengua central és la llen-
gua materna, el català, i argumenta que aquesta llengua, a part de ser la que 
parla amb tothom, també és la que la defineix com a persona perquè la fa ser 
com és. La col·loca al cor, òrgan central del cos reservat per als sentiments d’es-
timació, i reforça aquest amor cap a la llengua materna amb el color vermell. 
El cor i el color vermell el comparteix amb una altra llengua, l’anglès, per una 
raó ben diferent. L’anglès no el col·loca al cor perquè no és una llengua hereta-
da dels seus progenitors, sinó per l’opció personal de voler viure en un país on 
es parli anglès. Hi ha, per tant, una projecció personal. Una altra raó per col-
locar-la al cor és per indicar la progressió que ha fet envers els sentiments que 
li genera aquesta llengua. De petita detestava l’anglès i utilitza la metàfora de 
no voler-lo veure ni en pintura per indicar el grau d’odi cap a aquesta llengua, en 
canvi ara li té molta estima.

Al cap hi situa el castellà perquè li comporta preocupació i inquietud. Re-
laciona parlar-lo perfectament amb el fet d’haver-lo estudiat des de petita, i els 
maldecaps que li dona pel fet de no practicar-lo. L’ús del color negre reforçat 
amb la metàfora gràfica del tro comunica el seu estat d’ànim respecte a aques-
ta llengua. Del cap en surt un globus amb bombolletes per indicar pensament, 
on situa el grec i el txec. El motiu és que té un bon record del contacte amb 
aquestes llengües a través dels viatge que li agrada fer. No justifica el perquè 
del color blau, però en ser un color de la gamma freda podem interpretar que li 
vol donar un sentit de repòs i de calma. 

De l’orella en surt un globus lila amb l’italià i el francès a dins. Els col·loca 
a l’orella perquè són llengües que pot entendre però no parlar. El bagatge lin-
güístic en la seva llengua materna li permet comprendre l’italià i el francès per 
la proximitat que reconeix d’aquestes llengües entre si. Igual com li passa amb 
el grec i el txec, el contacte amb aquestes llengües comença amb els seus viat-
ges i l’interès per elles el desvetlla el fet de poder conèixer gent. 

Finalment, a la panxa hi posa el tailandès. El globus traçat amb línies tren-
cades que l’envolta indica el pessigolleig que ella mateixa interpreta d’enamo-
rament del país i de la llengua i de color verd perquè sent que un dia hi anirà 
a viure.

En síntesi, l’Arlet s’identifica amb el català com a llengua primera i expres-
sa la seva relació amb altres set llengües. Totes elles les valora en funció de les 
relacions que li permeten establir amb els altres. La motivació per les llengües 
en els diferents graus que ha matisat s’ha originat a través dels viatges. Els viat-
ges li han permès obrir-se a les altres llengües més enllà del seu entorn imme-
diat i les valora perquè li faciliten conèixer gent.
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El cas de la Irene

Les figures 3 i 4 configuren la producció multimodal que ha elaborat la Irene. 

La meva llengua materna és el castellà, tot i que també 
parlo una mica el català amb els meus amics. Les he po-
sades al cor perquè m’identifico amb les dues llengües i 
perquè m’agraden molt. L’anglès l’he posat al cervell per-
què sempre ens diuen que és molt important, tot i que 
penso que al nostre país no s’ensenya adequadament. 
malgrat que vaig a l’Eoi i és una obligació per a mi, in-
tento pensar que em servirà per als meus projectes per-
sonals i professionals.

he pintat el cap verd perquè cada cop m’agrada 
més l’anglès i una altra part negra, perquè sempre m’ha 
costat per no dedicar-li el temps necessari. 

El mallorquí i l’eivissenc els he après escoltant les 
meves companyes a la universitat. L’andalús el porto al 
cor perquè els meus avis són d’andalusia. 

he fet quatre anys d’alemany, però el trobo molt 
difícil i no me’n recordo de quasi res. m’agradaria apren-
dre francès, tot i que entenc bastant textos escrits en 
aquesta llengua.

Figura 4. irene: text escritFigura 3. irene: narrativa visual

Es pot observar que ha dibuixat el cor amb una línia gruixuda de color 
rosa, tipificat com el color que representa l’enamorament, i a dins tres zones 
diferents acolorides amb groc, verd i rosa respectivament. La primera llengua 
que hi col·loca és el castellà i exposa clarament que és la seva llengua familiar 
i que comparteix el seus sentiments d’estima cap a aquesta llengua amb el 
català. El nom de les llengües castellà i català estan escrites amb el mateix co-
lor, la mateixa forma i la mateixa mida, i l’espai del cor que els hi ha fet cor-
respondre són d’un únic color que atreu l’atenció, el groc. Ambdues caracte-
rístiques expressen clarament la doble identificació lingüística que declara la 
Irene.

Al cor s’hi troba, també, un espai pintat de color rosa que pertany a l’anda-
lús (amb el nom escrit en vermell), la varietat lingüística del castellà que par-
len els seu avis. L’andalús el tornem a trobar escrit, també en vermell, a les 
orelles, per indicar que l’ha sentit a parlar. El valor que la Irene dona a la trans-
missió familiar de les llengües queda reflectit en aquests detalls. Al cor també 
s’hi observa un racó pintat de color verd reservat per a l’anglès que coincideix 
amb la part del cervell de color verd, també dedicada a aquesta llengua. L’an-



vanEssa BrEtxa, LLorEnç Comajoan-CoLomé, F. xaviEr viLa142

glès és la llengua que a la Irene li provoca més ambivalència. Li dedica una 
part del cervell de color verd i una altra de color negre. Escriu el nom de l’an-
glès en verd enmig d’una bafarada que indica un sentiment d’alerta i acompa-
nyat d’una nota musical. És a dir, per una banda valora l’anglès com a llengua 
necessària per als seus projectes i intenta convèncer-se que cada vegada li agra-
da més; i, per una altra, constata la poca compensació dels esforços que hi ha 
dedicat i que hi dedica. Valora negativament l’ensenyament rebut i generalitza 
afirmant que al nostre país l’anglès s’ensenya malament. També lamenta que 
no hi hagi dedicat personalment el temps necessari. 

Manifesta la seva sensibilitat cap a les varietats lingüístiques citant el ma-
llorquí i l’eivissenc com a llengües que ha sentit parlar entre les companyes de 
la universitat. Posa l’alemany al peu, la part més allunyada del cervell i del cor, 
possiblement perquè diu que malgrat quatre anys d’estudiar-lo no se’n recorda 
de res. I, finalment, com si li volgués allargar la mà al francès, escriu aquesta 
llengua a la mà de la figura humana perquè li agradaria aprendre’l i també 
perquè entén força els textos escrits.

En síntesi, la relació de la Irene cap a les llengües és de dos tipus bàsica-
ment: a) les que porta el cor, ja sigui perquè són les de la seva família (avis i 
pares), ja sigui perquè les parla amb els seus amics, per la qual cosa poden ser 
més d’una; b) les que estudia, com són l’anglès amb totes les contradiccions que 
li comporta; l’alemany, que ha estudiat, però no recorda gens, i el francès, que li 
agradaria estudiar. Al marge d’aquests dos tipus de relació també cita com a 
curiositat les varietats lingüístiques que sent parlar a les seves amigues de la 
universitat. Tot i ser una anècdota mostra, sens dubte, sensibilitat cap a les 
llengües. 
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El cas de l’Andrea

A les figures 5 i 6 es poden veure les produccions, dibuix i text respectivament, 
de l’Andrea sobre els seus repertoris lingüístics.

El castellà és l’idioma amb el qual sempre em co-
munico, ja sigui a la universitat, amb les meves 
amigues, família i companys de treball.

El català i l’anglès són dos idiomes amb els 
quals em puc comunicar amb fluïdesa. L’anglès l’he 
posat en verd perquè encara crec que l’haig d’apren-
dre molt i perfeccionar-lo.

L’alemany l’he posat al cap perquè des de pe-
tita sempre he volgut parlar-lo i seria com l’idio-
ma que sempre he volgut aconseguir aprendre.

i, finalment, el francès i l’italià a les mans per-
què són dos idiomes que m’agradaria parlar. Els 
he posat a les mans perquè parlar-los em propor-
ciona més recursos de tot tipus: laborals, perso-
nals...

Figura 6. andrea: text escrit

Figura 5. andrea: narrativa visual

L’Andrea col·loca el castellà al cor, òrgan central del cos relacionat amb els 
vincles afectius, i l’escriu en vermell. A aquesta simbologia hi afegeix que és la 
llengua amb què es comunica sempre. L’adverbi sempre indica que és la llen-
gua que fa servir a tota hora i en tots els contextos, així com al llarg de tota la 
seva vida. 

El català i l’anglès els situa als peus, la part més allunyada del cor i al mateix 
temps la que permet caminar i seguir endavant. Amb les dues llengües es pot 
comunicar amb fluïdesa, però considera que encara ha de perfeccionar molt l’an-
glès i per això l’escriu de color verd. El català l’escriu de color vermell, la qual 
cosa es pot interpretar com a sentiment d’estimació, però no n’especifica res més.

L’alemany l’ha escrit de color taronja i envoltant el cap per indicar el seu 
desig de voler-lo aprendre. No n’explica els motius, però l’ús de l’adverbi sem-
pre, dues vegades, dona a entendre que és un somni que ve de molt antic i que 
roman. 

El francès i l’italià els escriu de color blau, possiblement per indicar calma 
i temps, ja que no els parla, però li agradaria aprendre’ls, i els situa a les mans 
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perquè els relaciona amb els recursos que poden aportar els llengües. Recursos 
que concreta en laborals i personals, i potser alguns altres que indica amb els 
punts suspensius amb què acaba la frase.

En síntesi, l’Andrea té el castellà com la seva llengua de comunicació de 
sempre i amb forts vincles afectius. Manifesta la relació amb altres cinc llen-
gües en funció del grau de comunicació que li permeten. Una comunicació que 
sempre la situa en una sola de les habilitats lingüístiques, la de poder parlar la 
llengua meta, afegint l’adjectiu fluïdesa —propi de la parla— a aquelles que 
més coneix: el català i l’anglès. 

Conclusions

L’anàlisi dels tres casos ens mostra que les alumnes posen l’èmfasi en la relació 
que mantenen amb les llengües. No hi ha una llengua fàcil o difícil, sinó que hi 
ha una llengua que a mi em pot costar d’aprendre o amb la qual em comunico, 
o que m’agradaria aprendre. En el context d’aquesta relació amb les llengües 
es generen una sèrie de sentiments, entre els quals destaquem la projecció, la 
insatisfacció, la curiositat, la inquietud i fins i tot l’enamorament.

La diversitat de llengües que se citen, que en cap cas és reduïda, ja que com 
a mínim n’apareixen sis (malgrat que en algun cas es tracti de dialectes) s’or-
ganitzen entre si a partir d’una geometria variable. Les tres estudiants conce-
ben el seu repertori com allò que es troba en procés, de manera que hi ha 
llengües que avui ja se saben, d’altres que es van aprenent i d’altres que s’espe-
ra aprendre en un futur. Els motius que porten a aquesta perspectiva de futur 
poden estar relacionats amb un desig personal, com pot ser anar a viure fora, 
o amb una exigència de tipus professional, ja que la societat fa prevaldre el 
coneixement d’unes llengües per sobre d’unes altres. En el marc de la geome-
tria variable destaca la necessitat d’aprendre anglès. Les tres accepten que és la 
llengua que s’ha de saber i se situen en relació amb ella com a aprenents que 
necessiten encara millorar més, en ocasions perquè entenen que no se’ls ha 
ensenyat de la manera adequada.

Qualsevol recurs que permeti el retorn del pensament sobre ell mateix aju-
da a prendre consciència de realitats que sovint, per ser tan quotidianes, com 
són les llengües que usem, passen desapercebudes. El dispositiu que hem pre-
sentat, i que hem aplicat amb estudiants de la facultat de formació del profes-
sorat, ajuda a posar en evidència la complexitat del repertori lingüístic. No és 
només una qüestió de saber o no moltes llengües, sinó que es tracta d’apro-
par-se a la relació que cada persona manté amb les llengües, el seu ús i el seu 
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aprenentatge. En el nostre cas ens interessa fer aquest treball introspectiu amb 
els estudiants en formació inicial sobretot per dues raons: perquè aprenguin a 
valorar la riquesa lingüística que sempre hi ha als centres educatius i perquè 
no caiguin en una visió monolingüe del plurilingüisme.

No s’entén què comporta introduir un terme com és competència plurilin-
güe si no es comprèn que les persones vivim en les llengües i les llengües viuen 
en nosaltres, tot configurant sentiments i fins i tot prejudicis. No hi ha cap 
llengua que ho pugui pretendre tot, per això és important reconèixer el propi 
repertori lingüístic i saber què comporta parlar de la geometria variable que 
s’estableix entre els elements que el componen. I saber també que les compe-
tències parcials no són l’excepció, sinó la regla de la nostra relació amb l’apre-
nentatge de les llengües. Mai no acabem de saber-ne cap, ni mai en desconei-
xem cap totalment. En el context del nostre país, aquesta presa de consciència 
de la diversitat lingüística pot ajudar a entendre el paper central que creiem 
que cal atorgar a la llengua catalana.

La reflexió metacognitiva que promou la creació d’un espai discursiu mul-
timodal permet prendre consciència del potencial que sempre comporta la di-
versitat lingüística. Així, les narratives multimodals s’han mostrat un recurs 
adequat per promoure la reflexió dels estudiants de mestre sobre les idees i els 
sentiments que els generen les llengües amb què estan en contacte. Són un 
instrument que permet pensar i atribuir sentit a les experiències amb les llen-
gües de manera dinàmica i fluïda, aprofitant les destreses de la generació ac-
tual, sovint més predisposada cap a la imatge que cap al text escrit.

Conèixer les relacions emocionals i cognitives dels alumnes amb els seus 
repertoris lingüístics, fer-les conscients i contrastar-les són el punt de partida 
per entendre i disposar dels conceptes proposats pel MCER, com ara plurilin-
güisme, competència plurilingüe i repertori lingüístic. Aquests són els concep-
tes que els futurs mestres han de poder comprendre per poder desenvolupar la 
competència plurilingüe en ells mateixos i en els seus futurs alumnes.
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