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Al present quadern oferlm un resum

de les dades obtingudes en una en—

questa-sondeig sobre les especta-

tives de fornuíció i reciclatge -

deis mestres de Barcelona i les —

seves comarques. En aquest estrac

te reflectim les dades que hem -

cregut que poden teñir un interés

mes general a fora de la planifi.

cació de les activitats ressenya —

des que desenvolupa l'X.C.E.

Hem pres els habits lingüístics -

deis ensenyants com a nucli de la

present síntesi, no per la seva am

plitud —és únicament una aproxima—

ció sobre una mostra estratificada

de 200 respostes valides- sino per

la inexistencia (o desconeixement

iiostre d'estudis sobre el tema en

en moment de realitzar el treball.

Trobareu,al comenqament,un resum -

de les dades sociológiques que cons

tituiran los variables fonamentals

que cal relacionar amb els usos -

1 ingüístios.

l a ( ot alLtat de les dades, així com

el detal 1 de La metodología i el -

pi’ocós de mostrei.g, són a la vodra

disposi.ció a La biblioteca de l'ICE.
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PRESENTACIÓ

El present treball ens va estar encomanat per L'Ins¬
tituí de les Ciencies de l'Educació de la Universitat Central

de Barcelona a principis del curs escolar 1977-78,per tal de

fer una aproximació a les necessitats reais de formació i re-

cicla.tge deis mestres de Barcelona ciutat i provincia,per a

incidir a nivell de planificació d'activitats.

L'escola está sotmesa a corrents i a modes del
tarannar pedagógic que sui’en, en principi, de corrents
ideológics diversos, per bé que sovint no responen a
corrents tan profunds i/o madurats. De fet, i es

obvi,cada circumstáncia social marcara unes pautes i emfatit -

zarh més uns aspectes o uns altres.La formació continuada,el

reciclatge,etc* no escapen a aqüestes influencies.De fet és el

deure de les institucions dedicades a aqüestes tasques el cop-

gar les necessitats i donar-ne resposta,sense oblidar de do¬

nar el seu lloc ais elements innovadors de progrds.En tot cas,

la tasca darrera ineludible és la de donar i/o ajudar a ela¬

borar elements valids ais qui tenen encomanat de vetllar peí

desenvolupament. integral de les "noves persones".

En la. forma, de vivenciar les necessitats que portaran

a l'ensenyant a l'activitat resolutoria no hi intervé només la
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moda,sino també la circumstáncia momentania.La seva experiencia,
el seu origen,la seva ideología,la seva dedicació,la seva ex -

periéncia formativa,la seva inserció social,la seva llengua i

cultura són factors que,d'alguna manera,en uns més que en al-

tres hi tindran relació.

Per aquesta ra(5 bem inclbs una lla.rga fitxa sociolbgica
en el questionari que ens donarb, indicis de la veritat d'aques-
tes afirmacions.*

Novembre de 1978
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Han respost al qüestionari magoritariament els

més ¿oves, i en major número les dones. Existeix una

distoi-ció respecte a la pirámide d'edats de la població
total de Barcelona amb un estrangulament excessiu en el

grup de més edat i una considerable diferencia entre

bornes i dones.

Els individus de m<ís edat no tener, espectati-

va de mantenir cap tipus de formació devant la propera

¿ubilació i tendeixen a inhibir-se davant del qüestio¬

nari. D'altra banda el creixemerit de la poblacié ha por

iat a una ampliació de llocs de treball que han estat

ocupats per ¿oves. El major número de dones que ha res¬

post ve donat ¿a per la composició de 1'univers del ma-

gisteri, ma,ioria que respon a un procés de feminització

progressiva de la professió.

La majoria de les dones que exerceixen són

soiteres, mentre que els homes sén casats. Aixb ens dona

peu a pensar que les dones quan es casen deixen, almenys

temporalemnt la professió.

Els mestres es manifesten majoritariament so-

cñalistes i socialdemoorates per aquest ordre, tant entie

el sector estatal com al privat. També la majoria es ma-

nifesta creient, perb el percentatge disminueix de forma

inversament px-oporcional a l'edat. Igualment hi ha una

oscildació d'esquerra a dreta amb 1 'increment d'edat.
- 9 -



Tret d«ls mestres de més edat que estant repar*

tits,la majoria oreu insmficient la preparació retada
a 1'Escola de Magisteri o a les Facultats. Els més
han aceedit a 1'ensenyament amb magisteri, encara que

un bon nombre ho ha fet amb 'una llicenciatura. Entre els

d'origen catalk hi ha una titolació universitaria més e]e

vada, en canvi els de la resta de l'Estat s'han presenta:

amb més asslduitat a oposicions, entre els quals áon més
nombrotsos els d'origen rural, malgrat ser alhora els que

han suspbs més. Per les zones rurals el magisteri o-

ficial és un camí de millora social de forma molt més

marcada que a les zones fortament urbanitzades, on po-

dria significar-1'haver d'emigrar vers un indret no de-

sitjat.

Les critiques que fan a la formació rebuda es

poden resumir1 en que el nivell del professorat és pedagc

gicament molt deficient i poc científic, que es basa en

tbcniques enderrerides i desfassades, i que hi ha una

manca de contacte amb la realitat escolar. La didáctica

és nul.la.

10



L L O C D 'O R I Gr E N

Com veiem en la taula número 1 , el 53,3$
deis mestres provenen de zones de cultura catalana

i la resta d'altres(castellana majoritariament).

Els diferents percentatges especificats en

cada grup d'edat responen a raons sociologicament di¬

ferents. D'una banda trobem d'entre els de més edat

nn.a proporció majoritária d'origen no catalk i que tre

baila en escoles estabais.

El sistema franquista que va imposar la figu¬

ra del mestre com a funcionari d'un estat alife a Cata¬

lunya encarregat d'ensenyar una llengua i una cultu¬

ra foranies amb unes matitzacions ideologiques molt con¬

cretes que van fer allunyar a la gent d'aquí de la do¬

cencia oficial.
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El grup d'edat de 36 a 50 anys está compost pels

mestres que van estudiar durant un període de cert reía -

xament aparent de l'opressió cultural,i d1 alguna manera

també política,durant el dificultes rellangament del país
ais anys 60,en que va haver-hi certa popularització deis

estudis universitaris (l) i també del Magisteri.Les clas-

ses mitjes,en aquell moment majoritariament d'origen ca-

talá ( la gran massa d'emigrants no s'ha estabilitzat )

conencen a accedir majoritariament a la Universitat.

D'altre banda,1'assentament i l'estabilització
de la massa emigrant i la progresiva integració a la se-

va nova térra,així com el procés de proletarització que,

en general,registra el Magisteri donen més l'accés a tot

l'espectre social.El nombre d'estudiants nascuts fora del

Principat tindrá un increment considerable.

Volem esmentar,encara que de passada,el sistema

d'accés per oposicions al Magisteri estatal com a factor

d'emigració adulta,encara avui.El percentatge d'emigrants
en els centres estatals es superior (55,9^) ais deis cen¬

tres no estatals(28#)com veiema la taula general n2 2

amb el que es pot afirmar que les

(1) Un exemple el trobem en l'estudi de M.Siguan,Bosch,i
Subiros "Evolución del alumnado en la Facultad de Filoso¬
fía y Letras 1939-71" I.C.E. Universitat de Barcelona 1-3
novembre de 1971,on podem veure que deis 272 alumnes en el

any 40 passa a 390 en el any 50, a, 1.205 al 60 i es multi¬
plica per 7 a 1970 en que passa a teñir 7.997 alumnes.



causes per les que van realitzar 1'emigrado els mes-

tres del sector estatal i el privat no sempre son les
mateixes.L'escola estatáL és una font de movilitat geo

gráfica amb una gradació i passes determinades.Sempere
ha estudiat el fenomen i conclou que la radicado a

Barcelona ( i a les grans ciutats en general) pe:p a
molts mestres estaMs- és la culminació d'una aspira¬
do de progres.

Segons els sexes el Magisteri cumpleix fun -

cions diferents.El 62,25# de les dones han nascut
al P r i n c i p a d ,mentre. que el 63# deis ho-
mes que hi treballen son de fora.Veiem unes propor -

cions invertides. (taula 3)

Si mirem l'extracció social veurem que la ma-

¿joria de les dones provenen de classes mitres i mit¬

res altes d'origen urbá ( 4-5 ).Mentres que els ho -

mes son d'extracció social mes baixa (treballadors i

petits propietaris agricoles) i d'origen rural (61,5#).
No creiem anar errats en afirmar que peí homes el Ma¬

gisteri és o ha estat una forma de millorar el status
social,mentre que per les dones (de classe mittja)és
una sortida^normalment^acceptada.

Deis mestres nascuts al Principat el 63,5#
pertanyen a zones urbanes o en procés d'urbanització,
mentre que de la resta de L'Estat Espanyol el 69,5#
és d'origen rural i la resta urbá o semiurbá.

Aquesta diferencia és estadisticament signi¬
ficativa.En certa manera és explicable peí més alt
índex d'urbanitzacié de Catalunya que de la resta de
1'Estat.Aixó confirma el que deiem abans sobre el Ma¬

gisteri com a forma de progresar socialment pels ha¬
bitante- de nuclis agraris i de baix nivell social.
Efectivament,en veure la relacié amb la categoría

socio-professional del pare,comprcbem la diferent
- 13 -



extracció social que possiblement incidirá en la for¬
ma de fer.

Peí mestre d'origen urbá l'elecció pot ser en

certa manera lliure i mesurada,i representa una conti
nuació dins del seu medi social habitual.Peí mestre

d'origen rural que emigra gracies al Magisteri (com
veurem més endavant hi ha una tendencia mes forta a

presentar-se a oposicions per part deis mestres d'ori
gen rural que pels d'origen urbá,encara que els pri -

mers tenen un més alt índex de suspensos que els se -

gons) pot portar-lo a una dificultosa adaptació al
seu nou medi,no sempre superada i que repercutirá en

el seu comportament docent.



hábits llingüístics



 



LLENGU A' MATERNA I

CONEIIAMERT DEL CATALA.

Deis mestres de la mostrea el 49$ tenen com a

llengua materna el catalk, mentre que el 50$ hi tenen el

castell&.

El 96$ enten el catala i el 69,5$ el parla.El

57,5$ 1' escriu amb més o menys dificultat: el 32$ regu-

larment i només el 25,5$ creu escriure'l de forma correc¬

ta ( taula n^ 6 ) ..

Cal remarcar que 94 deis 100 mestres de llen¬

gua materna castellana, enten catalk encara que, unica-

ment 42 el parlen i 23 1' escriuen.
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D'altre banda els& 93 deis 98 mestres de llengua

materna catalana escriuen més o menys bé el calalú, en¬

cara que només son 47 els qui creuen fer-ho correcta -

ment.

Desglosant els percentatges per sectors (veure
taula ns 7 )observem que existeixen notables diferen¬

cies.Del total de professors estatals 60 son castellaas

i 32 catalans.En canvi,en el sector no estatal 40 mes

tres son castellans i 66 catalans .Existeix,dones,predo-
mini de mestres catalans al sector no estatal (61,3/ del

total de la mostra de mestres no esiatals ),i de mestres

castellano-parlants a l'ámbit estatal ( 64,8^ deis mes

tres que han respost).

Dins d'aquests mateixos sectors s'observa dife¬

rencies en el nivell de catáis de cada grup (veure taula

n^ 8 ).

Mentre que del sector no-estatal 72 mestres

(66,9/0 diuen escriure catalS, amb més o menys dificultad

31 (28,8/) creuen fer-ho correctament; son 43 (46,4/)
que ho tan el sector estatal, deis quals 20 (21,6/) creuen

fer-ho correctament .

D'altre banda no parlen catalk 17 (15,8/) deis

mestres no-estatals,encara que practicament tots l'ente-

nen,percentatge sensiblement inferior al del sector es¬

tatal on son 43 (46,4/) els qui no el parlen (6 deis

quals no l'entenen)
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Veiem, que malgrat els condicionaments po'lítics
que han envoltat 1'ensenyament al país,hi ha una certa

tendencia a l'integració a la nova comunitat,també a ni-

vell lingüísticy per una bona part deis mestres vinguts
de fora.Aquesta integraci<5 vind.r& condicionada peí medi

»

on desenvolupi la seva tasca el mestre en qüestió,sigui
una barriada de parla majoritariament castellana o -un

lloc on hi convisquin a nivell d'ús les dues llengues.

Perb aixb ja ho vererm raés endevant.

Caldria incidir fortament,d'una banda,en el re-

ciclatge d'aquests individus,i d'altre en les formes de

reclutament deis mestres«Mentre les places d'ensenyants
de Catalunya sotin a concurs a nivell general de l'Estat
i no s'exigeixi el coneixement de la llengua i cultura

catalana,aquesta siftuació es perllongark i tendirk a en-

pitjorar.Per bé que tots els mestres haguin manifestat
voluntat de millorar el nivell de catal&,bona part d'ells
han remarcat que sempre que no se/ls obligui.

L'índex de mestres capaqos d'escriure correcta-

ment en catal& es del 25$dels enquestats.

La, disposició deis ensenyants ara és de bona

acullida.

Els de més edat dificilment arribaran a una mo-

dificació deis usos lingüístics.Entre ells s'hi troven
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alguns deis que han dit no voler millorar el nivell do -

nada la seva propera jubilació.Amb tot,no se'ls hi pot

retreure desconeixement ( 14 deis 19 parlen cataib,enca¬
ra que sois 5 1'escriuen).

El reciclatge lingüístic,evidenment tindriá més
incidencia en altres grups.D'entrada destaquem dos fets

(veure taula n2 9 ):dels més joves només el 43,8$ és de

llengua materna catalan.Entre els de mitjana edat s'ele¬

va al 60,4%.Evidenment,aixb es refereix ais nivells de

catalb, de cada grup ( veure taula n§ 10 j.D'entre els

més joves el parlen només el 67,2% encara que l'eutenen
el 95,9%«Més elevat,en canvi,és el percenatage que el

parla del grup de mitjana edat (76,6%),mentre que 1'en¬
ten el 98,2%.

L'explicacié a aqüestes diferencies creiem que

és similar e la donada a la primera part d'aquest tre -

hall en parlar del lloc d'origen deis mestres.

Amb tot,la gran majoria estb, disposada a millo¬

rar el nivell de catalbu

ha ma.ioria deis mestres que provenen

del reste de l'Estat Espanyol están disposats a millorar

el nivell de catala que tenen perque viuen i treballen

a Catalunya i creu.en que és una obligació intrínseca ja

que viuen entre catalana. Uns pocs,han puntulitzat,perb,
que están disposats a aprendre catalk,perb sempre que no

se'ls obligui.
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Les dones posseixen un nivell més elevat de ca-

talk.L'escriuen 85 (64,60fo) amb més o menys correcció

mentre que només ho fan 27 (43,6$) homes.Igualment,entre

els homes,27 (42,1$) diuen no parlar-lo,encara que 24

(37,4$) 1'entenen,percentatge sensiblement més elevat que

el 24,3$ de dones que no 1'enraonen.D'elles,perb,el20,
1'enten. (taula 11)

De nou aquí,per explicar aquest fenomen ens re-

ferim a la primera part del treball.

Creiem,a més,que en aqüestes diferencies inter¬

venen factors no tan sois circunstanciáis,sino també ac-

titudinal.No deixa de ser simptomktic que,malgrat 1'ele¬
vat índex de resposta en favor de millorar el nivell de

cata.lk,el percentatge d'homes sigui més baix que el de

dones (82,6$ i 93,4$).

A més de 1'incidencia de l'emigració en cada

grup caldria valorar la circunstancia i les causes per

les que és va realitzar.Ja hem vist abans un més elevat

índex d'adaptació de les dones i un ús com a forma d'es¬

calada social del Magisteri estatal pels homes/amb for -

tes connotacions ideolbgiques d'una época determinada..

Com hem vist el 64 $ de les mestres han nascut a Catalu¬

nya,mentre que deis homes només un 35 $ son d'origen ca¬

táis, que enllaga amb el que hem apuntat anteriorment en

la diferent extraccié social per sexes,

Deis mestres nascuts a Catalunya,malgrat que el

15$ no tenen el catala com a llengua materna (veure tau-
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la ns 2.1.12) tots parlen el catalb.Només el 8,4% diu no

saber-lo escriura,el 46,7% diu fer-ho regular i el 44,8%
asegura escriura'l correctament.(taula 12)

Hi han diferencies significatives de nivell de

coneixement del catalk i de llengua materna segons 1'ori¬

gen del mestre.’ Només el 38,8% deis

mestres d'origen rural tenen com a llengua materna el car

talkjel 57,1% el parla i el 47,4% 1'escriuen.Pel que fa

ais mestres d'origen urbb el 57,6% son de llengua mater¬

na catalana,el 83,8% el parlen i el 64,4% l'escriuen. Es

a dir,dones,que el nombre de catalano-parlants i el ni¬

vell de coneixement del catalb. es superior entre els mes

tres d'origen urbb. Unes de les raons d'aquest fenbmen
es pof remitir,per una banda al que hem esmentat al an -

terior apartat sobre l1 alt índex d'urbanització de Ca -

talunya respecte al reste de l'Estat ( el 63,5% deis

aquí nascuts son de zones urbanes o en procés d'urbanit¬
zació ).

L'extracció social medida a partir de la cate¬

goría socio profesional del pare,hem vist que almenys a

la mostra estudiada no té relació significativa amb el

nivell de coneixement del catala.
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LLENGUA A CLASSE I LLENGUA AMB A1UMNES

Tan a nivell de mesares estatals com no estatals

la llenguaa classe és rotundament la castellana per la

seva oblügatorietat fins ara. Amb tot hi ha un 20$ que fe

servir el cabala i un 10,5$ que usan altres llengues(a-

quest percentatge correpon ais mestres que donen idio-

mes,5$ del total de la mostra,i els ensenyants que tre-

ballen en escoles de llengua extranjeres). Les variables

fonamentals no influencien en aquests usos.

Alhora de relacionarse amb els alumnes els mes-

tres no estatals usan més el catal& que no pas els mes-



tres estatals( veure taula n2 13 ). Els homes xisan

més el castellb, que les dones. ( 14- )

Aauest fet ve donat d'una banda peí lloc d'o-

ri^n del mestre i de 1' altre per un seguit de condicio-

nants ambiantals, de localització geográfica del centre,

de dominancia llingüxstiea de la zona i de factors acti¬

tud inals. Mentre els d'origen no catalk imposen el casta¬

lia en un 70,7% deis casos i el 13,4% diu usar el catala

i el castellb. segons el cas, els mestres d'origen catalá
usan sempre una b altre llengua segons l'infant. Només

el 8,4% diu parlar només en catalh i el 12,1% diu que u-

tilitza més el catala que el castellb,.
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LA LLENGUA DE L'ESCOLA EK EL FUTUR

"Quina creu que ha de ser en un proper futur la

relació entre la llengua catalana i la castellana a

1'ensenyament?"

Les respostes a aquesta pregunta són les que donai

base a aquest apartat. Com es pot veure al qüestionari®
es suggerien set possibles relacions deixant l'obció a

explicitar-ne alguna no prevista.

(1) Respostes previstes: •l.Hauria d’ésser totalment



Tant els mestres de llengua catalana com els de

llengua castellana opinen que al nen se l'ha d'atendré
en la seva llengua materna, introdui'nt progressivament

l'altre(66'3Í° deis catalans i 65$ deis castellans) . A-

quest percentatge es modifica tot hi mantenint la prio_
ritat per aquesta obció segons sapiguen o no parlar en

catala, Així opinen el 55Í° deis que no par¬
len catala, 69$ deis que el parlen). El parlar o no el
catalk queda relligat a 1'actitud en front la llengua
a l'escola i traspua 'una forma de fer...

L'opinió majoritaria estk clara. Entre les mi¬
noni es els de parla catalana i els de parla castellana

volen el predomini de les seves llengues respectives,.

En xifres, el pes específic dins del total deis parti-

daris de donar prioritat d'alguna manera al catala és

el 14$ (Futur llengua escola 244+5) i al castellk el

19'5$ (Futur llengua escola 143+6).

No hi ha cap diferencia en els grups majoritaris

segons quins siguin els usos llinguístics deis mestres,
sí en canvi n'hi ha en els minori taris.

en eastellk; 2.Harria d'ésser totalment en catalh.; 3. En
castella peró amb classes voluntarles de catalk; 4. En
catalS. perb amb classes voluntarles de castella; 5. Mix¬
ta, amb predomini del catalk; 6. Mixta amb predomini. cas
tellá; 7. A cada, nen en la seva llengua materna, amb in-
troducció progressiva de l'altre; 8. Altres (especifica^.
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Deis que usen castellk majorita.riament o sempre en la

seva relació amb els alumnes. 30 (31,2%) demanen escola

amb predomini del castellk. Deis que usen unía llengua

o altre segons el cas, o majoritariament cabala 9 (8,6%)
també demanen el predomini del castella, perb 21 (20,2$
esperen el predomini del catal&. Da distrubucié deis
grups minoritaris en relació amb la llengua usada per

a impartir les classes; és diferent a la de 1'ús lin-

güístic amb els alumnes peí fet de ser, encara., el cas-

tellk 1'única llengua oficial a 1'escola, en e:l moment

de passar el qüestionari.

També, tret deis grups majoritaris, les opcions

minoritaries están en relació amb el nivell de coneixe-

ments del cabala que poss^eix el mestre.

Els 28 (14%) que volen una escola amb predomini del

catala només n'hi ha 4 que no saben escriura'l, mentre

deis 39 (19,5%) que volen el predomini del castellk no¬

més n'hi ha 6 que l'escriguin. Deis 8 que ni l'entenen
només 3 demanen predomini del castellk (pensem que els

altres possiblement hagin realitzat una immigració re¬

cent i aixó justifica el seu nivell en front d'una
actitud que sembla oberta).

Segons el a grups d'edat (taula 2-VJ-W) l'obció 5

majoritaria ha estat igualment la. de la llengua mater¬
na amb introducció progressiva de 1'altre perb en un

percentatge significativament significativament més alt
entre els més. joves (76%) que en els de mitjana edat

(54,7%). A la resta d'aquests. dos grups hi ha un lleu-
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ger predomini del castella sobre el catala

Entre els més grans 6 de 19 han escullid el cas¬

tella amb classes voluntarles de catalS. i 5 de 19 la

llengua materna amb introducoió progressiva de 1'altire.

Analitzant-ho segons el sexe ( taula 16 ) el per-

centatge majoritari és semblan! al de les altres varia¬

bles (62,5% el homes i 66,4% les dones). En les obcions

minoritaries hi ha una diferencia simptomática reflex dá.

que ja hem esmentat anteriorment del paper del magisteiri

com a forma de progres social per ais homes, majoritatia

ment d'origen rural i de fora de Catalunya, 16 (25%) deLs

quals esperen un predomini del castellk a 1'escola,
mentre les dones es; reparteixem per un igual en 22 (16,8)
les quals velen el castellk predominant i 21 (l6%)cataLá

La formula de que 1'escola sigui totalment cata¬
lana o totalment castellana és rebutjada tant pels nas-

cuts a Catalunya com a la resta de l'estat (taula23.li).
El 20,7% deis d'origen no catala i el 6,5% deis nascuts

al Principat creuen que en el futur la llengua de 1'es¬
cola sera el castella amb classes voluntarles de catalk

El cas invers, l'escola catalana amb castellb, voluntari

l'alvira el 14% deis d'origen catalk i és totalment re¬

butíala pels de la resta de l'Estat. La majoria, pero,

creu en 1'ensenyament en llengua materna introdu'int pro-

gressivament l'altre (65,4% deis catalans, 62,2% R.E.).

La ideología deis mestres no ha significat cap

opció diferencial a la mostra estudiada.
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Segons els estudis hem comprobat que com

em totes les variables ara estudiades els grups majo
ritaris esperen 1'escola em llengua materna (62$ mes

tres, 72$ llicenciats). Els mestres esperen mes l'e¿
cola en castellá, 30(24,8$), que no pas els llicen -

ciats 9 ( 13»8$) igual percentatge que els que 1' eis

peren en catalá, espectativa minoritaria entre els
que han estudiat magisteri (14 - 11,5$).
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RESUM

Una meitat de la. raostra té per llengua materna

el catalk i l'altre el castella. La quasi totalitat (96°/o)
enten el catalk i un bon nombre és capaq de parlar-lo(70%)
Només la quarta part creu escriura'l correctament i una

tercera part més ho fa malgrat que amb incorreccions. Do¬

nen més bons nivells de coneixwnent del catalh els mestres

de llengua catalana que els de castellana. Per sectors hom

pot comprobar un més alt coneixement al sector no estatal.

Practicament la totalitat deis ensenyants están disposats

a millorar el seu nivell de catalk.

Les dones posseeixen un més elevat nivell

de coneixement del catalk. En aquest punt hem considerat

1'existencia de factors actitudinals a més, obviament, deis

circumstancials.

El nivell de catalk és superior en els mestres

d'origen urbk que en els d'origen rural. L'estracció soci¬
al no ha tingut incidencia en aquest factor, almenys peí

que fa a la mostra.

La relació entre les dues llenguas a l'escola

del proper futur per a la gran majbria ha de ser de

- 30 -



convivencia, atenen ais nens en la seva llengua materna,
i introduint progressivament l'altre. Segons les diferents
variables l'opinio de la majoria sempre ha estai aquesta

raalgrat que els minories han donat fluctuacions.

LalLengua en que s'impartei& la classe és en la
inmensa majoria deis casos, encaraf 5s el castell^,

Ss més equilibra! l'us de les dues

llengües j en la relació personal del mestre amb els a-

lumnes, tot i que segueix havent-hi predomini del caste-

llk. Mentre els mestre de parla castellana imposen el cas-

tellSi ais alumnes, en una gran majoria, els que saben catá¬

is usen una o altra llengua segons sigui la del'infant.
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taules estadístiques



 



fins 35 36-50
n.Q %nS %

Principat 59 (48,7) 36 (87,
Resta de PPCC 6 ( 4,9) 2(3,
Resta d'Estat 55 (45,5) 15 (28,
Altres 0 0

No contesta 0 0

4 50
n°

NC.
n°

TOTAL
n2 %

9) 8 4' 107 (53,5)
3) 1 1 10 ( 5 )
3) 10 2 82 (41 )

0 0 0

0 0 0

TOTAL 121 (100 ) 53 (100 ) 19 7 200 (100 )

Taula n° 1 .Lloc de neixement per edats.

Barcelona Barcelona
ciutat provincia

est.
n°

no-est.
n2

est.
n°

no-est.
n°

TOTAL
n° %

Principat 12 41 24 30 107 (53,5)
Resta de PPCC. 4 3 1 2 10 ( 5 )
Resta d'Estat 17 15 35 15 82 (41 )
No contesta 0 1 0 0 1 ( 0,5)

TOTAL 33 60 60 47 200 (100 )

Taula nQ 2 .Relació entre lloc de neixement del mestre i el seu

lloc de treball i sector.

- 35 -



homes dones N.C. TOTAL

Principal? 22 83 2 107 (53,5)
Resta PPCC 4 6 0 10 ( 5 )
Resta Estat 38 41 3 82 (41 )
Altres 0 1 0 l ( 0,5)
N.C. 0 0 0 0

TOTAL 64 131 5 200 (100 )

Taula n2 3 . LLoc d'origen deis mestres per sexes.

homes dones N.C. TOTAL

1. 5 ( 7,8) 18 (13 ,7) 1 24 (12 )
2. 0 7 ( 5 ,3) 0 7 ( 3,5)
3. 3 ( 4,6) 3 ( 2 ,2) 0 6(3 )
4. 7 (10,9) 12 ( 9 ,D 1 20 (10 )
5. 17 (26,5) 19 (14 ,5) 0 36 (18 )
6. 9 (14 ) 26 (19,8) 1 36 (18 )
7. 21 (32,2) 36 (27,7) 0 57 (28,1)
8. 2 ( 3,1) 8 ( 6,1) 2 12 ( 6 )
N.C. 0 2 ( 1 ,5) o 2(1 )

TOTAL 64 (100 ) 131 (100 ) 5 200 (100 )1.Professions lliberals incloent personal docent no oficial,t§cnics i art.2.Directors i quadres superiors de 1'adiuinistraci6,docencia i d'empreses.3.Forces armades .4.Nivells Mitjos d'administrad 6 „5.Altres treballadors de 1 'administració i empreses-6.Grans i mitjos propietaris industriáis i agricoles amb assalariats.7.-Petits propietaris sense assalariats.
8.Altres

Taula nS 4 .Categoría socic-professional del pare del mestre per seres.
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homes dones N.C. TOTAL

Menys de 20.000 41 60 2 103( 31,5)
De 20,001 a 200.000 9 28 1 38 (19 )
Més de 200.001 14 43 2 59 (29,5)
N.C. 0 0 0 0

TOTAL 64 131 5 200 ( 100 )

Jaula nS 5 .Tamany del municipi d'origen per sexes.

catalá
n°

castellá altres
n°

o•

O!
^
£

,

. TOTAL
n° %

No enten,no parla,no escriu 0 6 1 i 8 '( 4 )

Enten,no parla,no escriu 1 51 0 0 52 (26 )
Enten i parla,no escriu 4 20 0 0 24 OJ1—1 )
Enten i parla,esciu regular 46 18 0 0 64 V-N l\) )

Enten,parla i esciu correcta 47 4 0 0 51 (25, 5)
No contesta 0 1 0 0 l ( 0, 5)

TOTAL 98 100 J_ 1 200 (100 )

Jaula nS & .Nivell de llengua catalana segons la llengua materna.
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estatal
n° °/o

no estatal
n2 °/o

TOTAL
n2 %

Catalá 32 (34,4) 66 (61,6) 98 (49 )
Castellá 60 (64,5) 40 (37,3) 100 (50 )
Altres 0 1 ( 0,9) 1 ( 0,5)
No Cont. 1(1) 0 l ( 0,5)

TOTAL 93 (100 ) 107 (100 ) 200 (100 )

Taula nS 7 .Llengua materna del mestre segons sector de treball
estatal o no-estatal.

estatal
n° %

no estatal
n° o/o

TOTAL
n° #

No enten,no parla,no escriu 6 ( 6,4) 2 ( 1,8) 8 ( 4 )
Enten,no parla,no escriu 37 (39,9) 15 (13,9) 52 (26 )
Enten i parla,no escriu 6 ( 6,4) 18 (16,7) 24 (12 )
Enten,parla i escriu regular 23 (24,8) 41 (38,1) 64 (32 )
Enten,parla i escriu correcta 20 (21,6) 31 (28,8) 51 (25,5)
No contesta 1 ( 1 ) 0 1 ( 0,5)

TOTAL 93 (100 ) 107 (100 ) 200 (100 )

Taula nS- 8 .Nivell de llengua catalana segons el sector de treball
estatal o no- estatal.
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I

menys 35
n° %

36-
n2

-50
%

4-51 NC.
n2 n2

TOTAL
n° %

Catalá 53 (43,9) 52 (60,4) 8 5 98 (49 )
Castellá 68 (56,4) 20 (57,8) 11 1 100 (50 )
Altres 0 0 0 1 1 ( 0,5)
No contesta 0 1 ( 1,8) 0 0 1 ( 0,5)

TOTAL 121 (100 ) 55 (100 ) 19 7 200 (100 )

Taula n2 9 Llengua materna segons 1''edat actual del mestre.

menys 55 36--50 4-51 N.C . TOTAL
n° % n° % ns n° n° %

No enten,no parla,no escriu 5 ( 4 ) 1 ( 1,8) 1 1 8 ( 4 )
Enten,no parla,no escriu 56 (29,5) 12 (22,6) 4 0 52 (26 )
Enten i parla,no escriu 12 ( 9,6) 8 (15,D 3 1 24 (12 )
Enten i parla,escriu regular 56 (29,6) 20 (37,8) 5 3 64 (32 )
Enten,parla,escriu correcta 52 (27,1) 12 (22,6)- 6 1 51 (25, 5)
No contesta 0 0 0 1 1 ( 0,5)

TOTAL 121 (100 ) 53 (100 ) 19 7 200 (100 )

Jaula n° lO_.NivelI de coneixement de 3a llengua catalana segons edat
9 ctu.91 •
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Lomes dones N.C. TOTAL

No parla,no enten,no escriu 3 5 0 8 ( 4 )
No parla,perá enten i escriu 24 27 1 52 (26 )
Parla i enten,perá no escriu 10 14 0 24 (12 )
Parla i enten,escriu regular 15 47 2 64 (32 )
Parla i enten,escriu correcta 12 38 1 51 (25,5)
N.C. 0 0 1 1 ( 0,5)

TOTAL 64 131 5 200 (100 )

Taula ng 11 .Nivell de catalá per sexes.

Principat
n° °/o

Resta
PPCC

n^

Resta
Estat
ns % 2 IO•

•°1 TOTAL

n^ %

lo enten,no parla,no escriu 0 0 8 ( 9,7) 0 8 ( 4 )
Enten,no parla,no escriu 0 3 49 (59,7) 0 52 (26 )
Enten i parla,perá no escriu 9 ( 8,4) 2 13 (15,8) 0 24 (12 )
Enten i parla,escriu regular 50 (46,7) 4 9 (10,9) 1 64 (32 )
Enten i parla,escriu correcta 48 (44,8) 1 2 ( 2,4) 0 51 (25, 5)

o contesta 0 0 1 ( 1,5) 0 1 ( o, 5)

7 OTAL [>oi—i (100 ) 10 82 (100 ) 1 200 (100 )

aula n3 12 ..Nivell de coneixement del catalá segons el lloc de neixement.
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Ciutat
E NE

Provincia
E NE TOTAL

Catalk sol 0 4 1 5 10 ( 5 )

cast. sol 20 15 32 10 77 (38,5)
segons 7 28 22 24 81 (40,5)
més cast. 4 7 3 5 19 ( 9,5)
Més cat. 2 6 2 3 13 ( 6,5)
Altres 0 0 0 0 0

N.C. 0 0 0 0 0

TOTAL 33 60 60 47 200 (100 )

Taula n2 15 • Llengua usada pels mestres en la reía
ció amb els seus alumnes segons sector
i 1.LOC de treball.

Homes Dones N.C. TOTAL

Catala sol 1 (: 1,5) 9 ( 6,7) 0 10 ( 5 )

Castellá. sol 29 (: 4-5,3) 47 (35,8) 1 77 (38,5)

Segons el cas 22 (34,3) 58 (44,2) 1 81 (40,5)
Més cat ella 10 (15,6) 7 ( 5,3) 2 19 ( 9,5)
Més catala 2 (; 3 ) 10 ( 7,6) 1 13 ( 6,5)
Altres 0 0 0 0

N.C. 0 0 0 0

TOTAL 64 i(100 ) 131 (100 ) 5 200 (100 )

Taula ns 14 . Llengua usada pels mestres en la reía- .

ció amb sis seus alumnes segons sexe.
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fins35

36-
-50

+50

N.C.

TOTAL

Totalmentencatalá

0

1

(1,9)

0

0

1

(0,5)

Totalmentencastellá
1

(0,8)

2

(3,8)

0

1

4

(2)

Cast.iclassesvolunt.cat.
12

(9,9)

6

(11,3)

6

1

25

(12,5)

Cat.iclassesvolunt.cast.
3

(2,5)

2

(3,8)

2

0

7

(3,5)

Mixtaambpredominicatalá
8

(6,6)

5

(9,4)

3

1

17

(8,5)

Mixtaambpredominicast.
4

C3,3)

6

(11,3)

3

0

13

(6,5)

LLenguamaterna(1)
92

(76)

29

(54,7)

5

4

130

(65)

Altres

1

(0,8)

1

(1,9)

0

0

2

(1,)

N.C.

0

1

(1,9)

0

0

1

(0,5)

TOTAL

121

(100)

53

(100)

19

7

200

(100)

(1)Acadanenenlasevallenguamaternaambintrodúceloprogresivadel'altre. Taulan^
15

.Edatdelmestresegons1'espectativaderelacióllingüisticaa 1'escolaquehaguiescollit.



Homes

DonesN.C.TOTAL

Predominidelcatalá(
2,4i5)

7

(10,9)

21

(16)

0

28

(14)

Predominidelcastellá
(1,3,6)

16

(25)

22

(16,8)

1

39

(19,5)

Llenguamaterna(1)

40

(62,5)

87

(66,4)

3

150

(65)

Altres

1

(1,6)

0

1

2

(1)

N.C.

0

1

(0,8)

0

1

(0,5)

TOTAL

64

(100)

1—1

hOs

i—1

(100)

5

200

(100)

(1)Acadanenenlasevallenguamaternaambintroduccióprogressivadel'altra Resumtaulan^ persexes.

Taulan^
16

.Espectativaderelaciólingüísticaa1'escola
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