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1997 – 2016 
És hora de fer balanç d’aquests intensos i crítics 20 anys.  
[...] 
Però ens cal una lectura rigorosa, consensuada i 
aprofundida del que hem fet bé, del que hem evitat, del 
que hem promogut i dels errors comesos, i creiem que 
aquesta edició del simposi pot ser un lloc especialment 
adient. 
[...] 
Per això és hora també de llegir amb cura els signes dels 
temps, de fer un esforç de prospectiva ambiciós i 
realista alhora, de cercar noves formes i nous instruments 
per assolir els objectius d’una educació de qualitat per a 
  tothom, d’una societat més lliure i més 

justa, i d’un planeta més sostenible i 
més de bon viure per a tota la 
humanitat.  
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El perquè del títol 

 Les llengües a l’escola:  

estem més bé o més malament que fa 20 anys? 
el got mig ple o mig buit? 
endarrere, com els crancs? 
d’un passat no fàcil a un futur esperançat però no menys 
problemàtic 
 

aprendre de la pròpia experiència 
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Aprendre de la pròpia experiència?  

ESPECIFICITAT DE LA SITUACIÓ CATALANA 
 

 Societat 
 

 Llengua 
 

 Sistema educatiu 
 

 Marc jurídic i polític 
 

A LA RECERCA DE SOLUCIONS PRÒPIES 
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Els precedents 

 L’escola i la llengua, dos eixos de la reconstrucció 
nacional 

 Compromís per part del professorat i del món associatiu 
 Catalanització escolar i innovació educativa 
 Cohesió social 
 Immersió lingüística 
 Dues línies d’actuació complementàries: aplicació d’uns 

programes i metodologies a les escoles i reflexió, debat 
teòric i avaluació 
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El Seminari Llengües i Educació que se celebrà a Sitges des de 1974 fins a 
2002 serví de punt de confluència d’aquestes dues línies d’actuació i fou un 
puntal decisiu, des de la recerca, la reflexió, l’intercanvi i la col·laboració, per a 
l’adopció d’unes determinades polítiques lingüístiques en l’àmbit escolar. 



La situació al 1997 

 Al final de la dècada de 1990 conflueixen un conjunt de 
factors que obliguen a repensar les pràctiques seguides 
fins aleshores i hi introdueixen una major complexitat.  
 
Un dels factors més destacats és el que s’incorpora al 
nom del simposi que des de 1997 s’organitza a Girona 
amb el mateix esperit que el de Sitges: la immigració.  
 
La presència creixent d’alumnat nouvingut procedent de 
països allunyats culturalment i lingüísticament posa en 
qüestió les bases de les opcions metodològiques 
seguides en els centres educatius i obliga a trobar noves 
formes d’atenció i formació específiques per a aquest 
col·lectiu.  
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(Idescat) 
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(Dades de la immigració a Catalunya 2015) 
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(Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015) 
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Evolució de l’alumnat estranger per sectors 
educatius (2005-06 – 2014-15) 

(Dades del sistema educatiu. Curs 2014-2015) 
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Alumnat estranger de règim general per 
sectors educatius (curs 2014-15) 

(Dades del sistema educatiu. Curs 2014-2015) 
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Procedència de l’alumnat estranger per àrees 
geogràfiques (curs 2014-15) 

(Dades del sistema educatiu. Curs 2014-2015) 
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(Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 2015) 
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(Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 2015) 
15 



La situació l’any 1997 

Juntament amb el repte de la nova immigració, uns altres 
elements obliguen a redefinir els plantejaments que fins en 
aquell moment havien suportat el procés de catalanització 
escolar:  
 la comprovació que l’augment del coneixement de la llengua 

no implica necessàriament l’augment de l’ús;  

 el qüestionament de la legitimitat del procés de catalanització, 
sotmès a pressions i interessos partidistes amb decisions 
polítiques externes que suposen un entrebanc a les polítiques 
consolidades i acceptades de forma molt general;  

 el repte de les propostes multilingües;  

 una certa desmotivació o minva en la implicació activa i 
l’esperit innovador de part del professorat...  
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Tres etapes 

 Fins a l’any 2002  
(consolidació del model de conjunció lingüística; comprovació 
de resultats no prou satisfactoris; debat sobre el futur del 
català; aprovació de la LOCE) 
  

 Des de l’any 2003 fins al 2010 
(període àlgid immigració; govern tripartit; govern socialista a 
Madrid; Pla de ciutadania i immigració; nou Estatut; aprovació 
de la LEC; crisi econòmica; sentència del TC sobre l’Estatut) 
 

 De 2011 a l’actualitat  
(descens de la immigració; govern del PP; polítiques més 
agressives governamentals; estancament en els usos; 
apostes polítiques a Catalunya de canvis substancials)  
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Eixos de la nostra anàlisi 

 els canvis legislatius que han fet introduir variacions 
en les polítiques lingüístiques educatives  
 

 l’evolució en els nivells de coneixement (acadèmic i 
funcional) de les llengües  
 

 l’evolució en les actituds i els usos lingüístics 
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Canvis legislatius: normativa general 

 Lleis d’educació 
estatals:  
2002 LOCE 

2006 LOE 
 
 
 
2013 LOMCE 
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 Legislació catalana: 
1998 Llei de Política 
Lingüística 

2006 Estatut d’Autonomia 
de Catalunya 

2009 Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) 

 



Recursos i sentències dels tribunals 

 1994 Sentència del TC sobre la Llei de 
Normalització Lingüística de 1983  

 2004 primera sentència del TSJC en què s’avala el 
dret de l’alumnat a triar la llengua del primer 
ensenyament 

 2010 Sentència del TC sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 2006 

 2012-13 Interlocutòries del TSJC (ratificades pel TS) 
establint la vehicularitat de la llengua castellana per 
a tot el grup-classe de l’alumne reclamant 
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Canvis legislatius. Situació actual 

 Els eixos bàsics de la política lingüística educativa 
continuen vigents (però sense excloure el castellà 
com a llengua vehicular “en una proporció 
raonable”) 

 El setge judicial continua actiu, com també les 
resistències de l’administració educativa catalana 
(recursos i contrarecursos) 
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Evolució en els nivells de coneixement 
del català 

 
 Dades de la població general (Catalunya)  
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Coneixements de català. Evolució 1981-2013 

(Informe de política lingüística 2015) 



Dades sobre llengua inicial, d’identificació i 
habitual 

(Anàlisi de l’enquesta d’usos lingüístics de la població 2013) 



Els coneixements de català per àmbits 
territorials 

(Informe de política lingüística 2015) 



Evolució de la llengua habitual i 
d’identificació 

(Anàlisi de l’enquesta d’usos lingüístics de la població 2013) 



El català en la transmissió intergeneracional 

(Anàlisi de l’enquesta d’usos lingüístics de la població 2013) 



Grups sociolingüístics segons l’edat 

(Anàlisi de l’enquesta d’usos lingüístics de la població 2013) 



Els coneixements de català de la població de 
nacionalitat estrangera (segons l’edat) 

(Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 2015) 
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Els coneixements de català de la població de 
nacionalitat estrangera (segons la procedència) 

(Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 2015) 
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Dades dels aprenentatges lingüístics 
escolars  

 
 Coneixement i ús 
 Coneixement de la llengua i resta 

d’aprenentatges escolars 
 Proves PISA, diagnòstiques, de 

competències bàsiques... 
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Resultats en les proves de competències 
lingüístiques 
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33 (Huguet, Chireac, Navarro, Samsó, 2011) 

CASTELLANO 



Alumnat nouvingut: resultats segons el temps 
d’estada 

34 (Huguet, Chireac, Navarro, Samsó, 2011) 



Alumnat nouvingut: efecte de l’entorn 
sociolingüístic 
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Actituds i usos lingüístics 

 Acomodació a les normes sociopragmàtiques 
que regeixen l’ús del català i del castellà 

 “Hem guanyat la classe però hem perdut el 
pati” 

 Dimissió del català entre els joves?  
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Evolució de les tries lingüístiques (de P3 a 6è 
de Primària) 

(Rosselló & Ginebra, 2014) 
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Evolució de les tries lingüístiques (transició 
de Primària a Secundària) 

(Bretxa, 2016) 
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Construint el futur des de la pròpia 
experiència 
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Context social i polític 
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Context social i polític 
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El procés 
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El procés 
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Vitalitat de la llengua 



Vitalitat de la llengua 



Metodologies per a la millora dels nivells de 
coneixement de la llengua 
 Coneixement acadèmic i coneixement funcional. 

Quants anys es triga a aprendre bé una llengua? 
 Manteniment d’actuacions específiques que 

permetin l’augment del domini de la llengua per part 
de l’alumnat nouvingut 
 

Paper clau del professorat 
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Noves formes de comunicació lingüística 

 Les TIC ens resten 
capacitat per 
entendre? 
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Multilingüisme 
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Multilingüisme 
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Sumant esforços, teixint xarxes 
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