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1. INTRODUCCIO

Pero hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa

Salvador Espriu

L'ús del cátala com a llengua vehicular de l'ensenyament en general va representar al seu
moment un avene important. Un moment esperancador i un nou repte per a la normalització
de la llengua catalana. Es pot considerar de manera inicial un procés reeixit a l'ensenyament
priman, amb la Llei de Normalització Lingüística del Parlament de Catalunya de 1983 i l'any
1992 amb l'aplicació de la LOGSE. Cal no oblidar, tampoc, els beneficis que va comportar
el denominat Programa d'lmmersió Lingüística. El cátala va anar guanyant terreny fins a
esdevenir la llengua vehicular predominan! de docencia a l'educació infantil i primaría.

L'esperada i normal extensió del cátala com a llengua vehicular a l'educació secundaria no
ha estat un procés paral leí al de l'educació primaria i está Huny de ser la llengua habitual
de la docencia. Hi ha hagut un buit important i una indefinido del desplegament legislatiu,
entre daltres causes, que ha comportat que s'hagi trencat la línia de continuítat entre
l'educació primaria i la secundaría.

Si els mestres de primaria han tingut ciar que formaven part d'una escola catalana no ha
estat així amb el professorat de secundaria. Ho ha estat per a aquells professionals i equips
directius que ja n'estaven convencuts. Pero ni l'administració educativa d'aleshores, ni una
part important de centres educatius de secundaria (equips directius, professorat i comunitat
educativa en general) han ajudat a consolidar les competéncies básiques de la llengua
catalana oral duna part d'alumnat de I'ESO en particular i de l'ensenyament postobligatori
en general.

Aquesta manca de continuítat d'ús del cátala com a llengua vehicular de l'ensenyament-
aprenentatge i d'ús interpersonal professorat-alumnat ha comportat efectes negatius per a
la normalitat i la consolidació de la llengua oral i la col loquialització del cátala, sobretot, en
zones on la realitat demolingüistica no en facilita la interacció a la vida quotidiana.

Un altre aspecte a incorporar a aquesta problemática és el fet que des de la implantado de
la LOGSE, el pas de l'educadó primaría a la secundaria es fa dos anys abans, és a dir
l'alumnat s'incorpora ais 12 anys, la qual cosa comporta que aquesta manca de continuítat
en la práctica lingüística tingui una repercussió mes gran en la trajectória educativa
d'aquests nois i noies. I l'alumnat que no ha rebut el cátala per transmissió generacional no
assoleix els objectius establerts per la normativa vigent.

Els anomenats Projectes Lingüístics de Centre pretenien aportar solucions a aquesta
problemática. Pero el PLC, si és que s'havia elaborat, en un bon nombre de casos es
convertía en un simple document burocrátic, buit de signiftcat amb un decalatge important
entre alió que deia i alió que es feia.
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A tot aquest context educacional cal afegir-hi la incorporado creixent de les noves
migracions de joves de paísos de parla románica i no románica. Aquest és un nou repte
que cal afrontar des de tots els ámbits i perspectives: psicológiques, sociais, culturáis i
lingüístiques.

Peí que fa a raspéete de la Mengua d'acollida, ta institució educativa hi juga un paper
important. Així la (lengua de la docencia en particular i de tota la comunitat educativa en
general pot contribuir en gran manera a la integrado d'aquests nois i noies. Pero ¿com es
pot assegurar aquesta recepció en materia lingüística quan una bona part de centres on
s'incorporen hi ha assignatures que s'imparteixen en castellá, i la llengua "normal" de la
inte race i ó en moltes de les situacions és, també, en castellá?

El problema és complex i demana solucions complexes, estratégies imaginatives, creatives i
confluénda de tot els ámbits des de l'administradó eductiva, passant pels equips directius,
professorat, alumnat, PND, AMPA, és a dir tota la comunitat educativa, i tots els agents
sociais dins 1'entorn mes immediat.

Si en un moment es va dir que s'havia perdut el pati (els nois i noies entre ells tendeixen a
relacionar-se en castellá...) i, s'havia recuperat l'aula; en aquests moments a l'educació
secundaria, es pot dir que s'ha perdut el pati, l'aula i els passadissos. Així, Vila i Moreno1

"Hem avangat molt a l'escola, pero no gaire al pati. Confirma que aquesta
conclusió era adequada per a l'escola primaria i forga menys correcta per ais
ensenyaments secundaris i batxillerat".

EL CANV1 DE LA PRÁCTICA DOCENT POT PORTAR A MILLORAR LA COMPETENCIA
ORAL I LA COL.LOQUIALITZAC1Ó DEL CÁTALA DE MANERA EQUITATIVA A
L'ALUMNAT DE SECUNDARIA?

1 Vila i Moreno, F. X. "Hem guanyat leseóla pero hem perdut el pati" Els usos lingüístics a les escoles
catalanes" Llengua, Societat i Comunicado 1,8-15 http://www.ub.edu/cusc
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1.1. Antecedente del tema objecte del treball

La reforma de pensament que necessitem generara un pensament del context i
del complex. Generará un pensament que aglutina i que afronta la incertesa.

Edgar Morin

Hi ha forca estudis referits al procés i evolució de la llengua catalana a l'educació primaria,
pero molt pocs estudis paral-lels per a l'educació secundaria. I paradoxalment és ais
instituís on la problemática sociolingüística és mes patent i preocupant.

Peí que fa a dades tant quantitatives com qualitatives n'hi ha poques. Hi ha, pero, estudis i
reflexions interessants sobre el tema, per tant el problema no és nou i si s'ha arribat on s'ha
arribat, caldrá una análisi profunda de les causes. Aquest, pero, no és el tema d'aquest
estudi. Aquest treball vol ser una petita aportado que ajudi a obrir camins per a la
consecució deis objectius: aportar propostes per a impulsar i millorar l'ús del cátala a
l'educació secundaria.

Les dades de qué es disposen sobre educado i llengua son dades quantitatives i d'un
ámbit mes genéric de la joventut en retado a la llengua, i no centrades al marc de la
institució educativa i el seu entom.

Per una banda hi ha estudis de Bastardas (1985)2 i (1986)3 sobre competencia i ús de la
segona generado d'immigrants castellanopariants en una poblado no-metropolitana. Se
centra en els adolescents i, per tant, aporta dades de la població escolar de primaria i
secundaria. Per altra banda, hi ha estudis centrats en la parla deis joves de secundaria en
una població determinada com Erill, G 4

Es compta amb estudis estadístics en relació a la llengua deis joves en general com son
els de Querol i Puig (2001)5 és una mostra representativa d'alumnes de 16 anys de tot
Catalunya. També Torres, J. (2003)6 aporta dades relatives a les competéncies i usos deis
joves, pero que no teñen com a referencia el marc escolar.

Dins del marc educatiu de l'escola primaria es disposen de moltes dades estadístiques i
estudis etnográfiques interessants. I que aporten una visió del procés i evolució que ha
seguit l'escola deis períodes del sistema educatiu que van des de l'época de la transido,
passant per la a l'aprovació l'any 1998 de la nova Llei de Política lingüística fins a
l'actualitat. Vila i Moreno fa una síntesi d'aquest procés7.

Bastardas, A. (1985) La bilingüització de la segona generado immigrant. Realitat i factors a
VHafranca del Penedés. Barcelona: La Magrana.
3 Bastardas, A. (1986) Llengua i immigració. Barcelona: La Magrana.
4 Erill, G. et al (1992). Ús del cátala entre els joves de Sabadell. Barcelona: Departament de
Cultura.
5 Querol i Puig, E. (2001) "Evolució deis usos i de les representadons socials de les de les llengües
a Catalunya (1993-2000)". http://cultura.qencat.net/llencat/noves/hmm001estiu/catalana/guerolb1
6 Torres, J. (2003): "Les enquestes amb contingut sociolingüístic efectuades a Catalunya
(1994.2002)". Noves SL. Revista de Sociolingüistica.

1 Vila i Moreno, F.X.(2000) "Les polítiques lingüístiques ais sistemes educatius deis territoris de
llengua catalana" Revista de Llengua i dret, 34 pp. 169-207
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Peí que fa a la situació del cátala a Peducació secundaria es disposen de molt poques
dades. No hi ha hagut una línia d'estudi paral-lela al procés i evolució que ha tingut la
llengua catalana dins el marc educatiu.

A les liles Balears i a Valencia hi ha alguns estudis fets en aquest ámbit. La realitat és molt
diferent, pero. Peí que fa a Catalunya es disposen d'unes dades fetes publiques per la
Comissió de Normalització Lingüística de PUSTEC (1997)8 sota un títol molt significatiu
"Encara molt perfer..." i J. Mallart.9

.10Així si Vita i Moreno (2004) referint-se a Pescóla primaria es preguntava:

"Hem guanyat ¡'escola pero hem perdut el pati?". Acaba amb aquesta reflexió
referida a Pescóla primaria "Hem avangat molt a l'escola, pero no gaire al pati".

No és agosarat de dir que a Peducació secundaria sha perdut Paula, el pati i els
passadissos! No tot está perdut, pero, cal recuperar el terreny. En primer lloc Paula, és a
dir la llengua de la docencia; els passadissos en la llengua de la ¡nteracció professorat-
alumnat. Peí que fa a la llengua d'ús interpersonal entre iguals aquest és un tema mes
complex.

El pati en un món on la pluralitat lingüistica és creixent costa d'imaginar que la interilengua
sigui el cátala, pero sí que hi ha de ser present inicialment com una llengua mes. Qui sap
si mes endavant pugui ser, també, al pati, la llengua comuna en qué els nois i noies es
puguin entendre i comunicar al marge de la seva llengua d'origen.

Aquest treball per qüestions obvies no pretén omplir cap buit peí que fa a Paportació de
dades estadistiques, ja que només son un punt de partida. Els resultáis, pero, poden ser
una mostra significativa per a una tipología de centres.

Peí que fa a Paportació d'informes qualitatius a partir de ('entrevista en grup, obre la
possibilitat d' intentar comprendre com els nois i noies perceben i interpreten la seva realitat
del món educatiu en qué viuen. I a partir d'aquestes análisis i interpretacions i Pexperiéncia
docent poder albirar algunes possibles vies per tal de possibilitar el canvi necessari i
urgent.

El pas següent correspon al gran repte que suposa aportar les propostes mes coherents i
apropiades per a la intervenció dins d'un context plural i molt complex, que és el de la
societat actual. Per tant, els centres de secundaria son un reflex d'aquesta pluralitat i,
haurien de ser un espai integrador on llengua i cultura s'entrellacen. Un espaí per a la
práctica de la llengua catalana que ajudi a assolir-ne la competencia oral. Un espai on es
pugui viure en cátala ais costat de totes les altres Dengues, la deis nois i noies que a casa
parlen en castellá, árab, paquistanés, romanes... Un espai compensatori per a l'alumnat
que té mancances en aquesta llengua peí fet de no haver-la rebuda per transmissió
generacional.

8 CATAC. (1997) Comissió de Normalització Lingüística. Barcelona: USTEC
Mallart, J, (2003) "Situado present de la llengua a Pensenyamer

i ensenyament. Barcelona: IEC. Fundado Jaume Bofill.pp. 54.94.
10 Vila i Moreno , F. X. (
rtttp7/www. ub. edu/cusc

9 Mallart, J, (2003) "Situado present de la llengua a Pensenyament i perspectives de futur" a Uengua
c

10 Vila i Moreno , F. X. (2004) Uengua, Societat i comunicado, 1, 8-15
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Bastardas (1999) fa aportacions en aquest sentit 11

"Les estratégies lingüístiques en el sistema educatiu demanen, dones, una
avaluado crítica des del punt de vista deis seus efectes sociolingüistics, que
caldra posar en connexio amb l'altra necessária reflexio sobre leseóla i la seva
inajornabie adaptado a les necessitats lingüístiques del marc europeu integrat
i, en general del procés de globafització". (...)

"Molt probablement caldran canvis en la configurado de les activitats
lingüístiques escoiars que alhora facin possible la consolidado del procés de
nonvalització del cátala, el canvi de les normes d'ús resthetives, i la
poliglotització de la poblado, en el marc d'una societat cada dia mes plural i
interrelacionada intemacionalment. La tasca no és fácil pero el repte és
important, ineludible i engrescador".

La problemática és complexa i a part del canvi que ha de fer la institució educativa de
secundaria en el fet lingüístic, hi ha estretament connectat el fet de la interculturalitat i la
cohesió social dins óe\ gran petit món deis instituís públics. Pero, és evident que cal una
unió i un treball conjunt, una sinergia entre tots els agents implicáis en l'acció educativa:
administrado, equips directius, professorat, i tota la comunitat educativa en general, així
com l'entom.

Dins de tota aquesta complexitat tan objectiva, cal sumar-hi aspectes que están
estretament lligats amb les persones i, per tant, amb aspectes subjectius, connectats amb
els comportaments, així, cal esbrinar qué pensen, qué senten quina és la percepció que
teñen de la seva realitart. Efectivament, cal arribar a comprendre l'altre i saber interpretar
els sentiments emocions i incorporar tot alió que uneix i argumentar i comprendre alió que
separa.

Les propostes o models d'actuació que es pensen aportar, haurien de representar una
altra manera de veure el Projecte Lingüístic de Centre. Treballar i incidir per a la
normalització, revitalització de l'ús del cátala a l'educació no s'ha de reduir a cumplimentar
un projecte com si es tractés d'un simple formulan, sino compartir-lo, coconstruir-lo, a partir
de la realitat d'aquesta nova situado sociolingüística, i fer-ho amb imaginado, empatia,
creativitat i amb la participado de tota la comunitat educativa en particular i de les
institucions competents en general.

11 Bastardas, A. (1999) "Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: La
complexitat de l'ús social de les llengües". Informe per a la Catalunya del 2000.Barcelona; Fundació
Jaume Bofill. Ed. Mediterránia. pp.747.750
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1.2. Explicado del tema

... elpessimisme de la intel ligéncia, pero loptimisme de la voluntat

Romain Rolland

L'alumnat deis instituís deis centres del cinturó ¡ndustnal viu en una reatitat demolingüística
on la interacció en cátala no és un fet normal. Aquest nois i noies, la majoria nascuts a
Catalunya, son filis de la immigració provinent de la resta de l'estat i no han rebut la
llengua catalana per transmissio generacional. Darrerament, hi ha hagut la incorporado de
les noves migracions com a fet important i a incorporar dins de tota aquesta problemática
sociolingüística.

El primer grup d'alumnat ha rebut l'educació primaria en cátala, per tant, la llengua
vehicular de l'ensenyament, salvant possibles excepcions, ha estat el cátala. En passar a
l'educació secundaria es troben en una realitat on la llengua catalana deixa de teñir la
presencia i les funcions que tenia a l'educació primaria. Per una banda no és la llengua de
transmissio de coneixements en algunes (moltes) assignatures ni tampoc la llengua d'ús
interpersonal -professorat-alumnat- i de comunicado en les diferents situacions de la
comunitat educativa.

A aquest procés de discontinuítat mes o menys greu en uns centres i poblacions que altres,
cal afegir-hi el fet que a partir de l'aplicació de la LOGSE, la incorporado de l'alumnat a la
secundaria es produeix dos anys abans. Aquest és un aspecte important que cal
considerar, i que s'ha de contemplar des de dues perspectives. En primer lloc, aquest nens
i nenes no teñen garantida la contmuítat del procés de consolidar la llengua catalana, i
assegurar una bilingüitzadó efectiva. En segon lloc, i aquest és un punt positiu que cal teñir
molt en compte, aquests preadolescents están en un període de formado important i per
tant, receptius a les línies pedagógiques i educatives que ha de marcar l'ámbit
sociolingüístic a l'educació secundaria.

Un altre aspecte a remarcar és l'alumnat que s'ha incorporat darrerament d'altres paísos i
cultures. La recepció d'aquest alumnat en la tipología de centres esmentada és en castellá.
Cal que la recepció d'aquests nois i noies, partint de la riquesa que comporta la diversitat
cultural i lingüística, sigui en cátala i que sápiguen i entenguin i vegin com un valor que la
llengua comuna d'aquest territorí és la llengua catalana.

En aquests moments molts esforcos que s'estan fent per a l'aprenentatge i ús de la llengua
ais centres de secundaria no poden teñir els resultáis que serien d'esperar peí fet que la
llengua d'ús al centre i a moltes classes continua sent el castellá. Per una banda, aquest
nou alumnat rep un missatge dirigit a percebre el cátala com un avantatge per tot el que
pot comportar, i per l'altra s'adonen de quina és la realitat sociolingüística del centre. Amb
quina autoritat moral es pot convencer aquests nois i noies deis beneficis d'aprendre la
llengua catalana?

Es parteix de la hipótesi que la majoria de l'alumnat esmentat primer, ha rebut
l'ensenyament primari en cátala, i que ha participat del procés d'immersió lingüística. En
iniciar, pero, l'educació secundaria i l'entrada a una tipología d'instituts una part del procés
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de desenvolupament de les competéncies oráis i la consegüent col.loquialització no fan
possible l'assoliment deis objectius establerts peí desplegament curricular.

A part de les deficiéncies imputables al sistema educatiu, cal teñir en compte que dtns
d'aquestes competéncies informáis, hi ha aspectes psicosocilógics que hi poden teñir un
paper important: reconeixement identitari, preferencia per la llengua d'origen en la
conversa; socials...

La major part de nois i noies no teñen el cátala com a llengua familiar. El centre de
secundaria, per tant, ha de ser per una banda, la continuítat de l'enfocament sociolingüístic
iniciat en l'ensenyament primari i per l'altra, l'element compensatori que garanteixi la
competencia i la integrado sociolingüístíca de l'alumnat amb independencia de la seva
llengua d'origen.

Segon Bastardas (1999)12

"...el no-ús del cátala per part del alumnes de L1 castellana en el pía informal
és degut al fet que ¡'escola no desenvolupa prou les capacitáis necessáhes
per a l'oralitat quotidiana i espontánia, donat que histórícament és una
institució mes centrada en la lectoescriptura i en la verbalitat formal"

Ens enfrontem a una problemática complexa i que ens porta a fer-nos moltes preguntes:
¿per qué es dona aquesta situació en uns centres de secundaria, per qué usen poc la
llengua catalana, en l'ensenyament /aprenentatge, en les relacions interpersonals,
ínstitucionals? ¿Quines pautes d'actuació es podrien elaborar per ais instituts situats en
zones d'alt nombre de poblado de llengua castellana, i amb un flux creixent de persones
d'altres llengües?

Donar resposta a totes pot ser un treball difícil d'abastar. L'estudi se centra en l'objectiu
global de parlar la llengua amb la pretensió d'impulsar una reflexió sociolingüística i fer
prendre consciéncia de la situació. Promoure una avaluado sociocrítica de la situació
propiciant l'empatia i la idea de coconstruir. I aportar un pía d'actuació solidari amb
estratégies i actuacions creatives que possibilitin un posicionament ciar i de (re)legitimar la
llengua catalana com a llengua viable per a la comunicado ais centres de secundaria.

Per a canviar una situació, pero, cal conéixer-la i partir d'una base real, per tant, cal una
fase de diagnosi que ens aporti dades que permetin passar al pía de treball i dissenyar les
estratégies adients que configuraran el producte final, i, alhora, si s'escau, es puguin
estendre a d'altres centres amb problemátiques similars

Si hi ha molts interrogants per a resoldre hi ha dos aspectes básics que ens ajudaran amb
mes o menys grau a la consecució deis objectius i son qué es fará i com es fará. La
resposta, ja difícil en si, comporta teñir en compte i actuar sobre distintes dimensions:
cognitiva, afectiva i comportamental.

12 Bastardas, A. (1999). Op. Cit., pp. 747-750.
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Peí que fa a la part cognitiva cal trabar el discurs o discursos mes acceptables i eficacos
per tornar el prestigi i la legitimado de la Mengua catalana en totes les funcions en general
i en l'ámbit educatiu en particular. Així cal fer que el cátala siguí la Mengua comuna
d'interacció ais centres, tot convivint amb el respecte i afecte per la diversitat lingüística i
cultural. Les llengües sumen, no resten.

Quant ais aspectes afectius, cal l'empatia, saber posar-nos sempre a la pell de l'altre. La
llengua catalana no ha de ser una Mengua antagónica, només vol sobrevíure amb
normalitat, tot acceptant la presencia deis idiomes de les altres persones que han triat de
viure amb nosaltres.

I per últim els comportaments, cal fer deis instituts un espai de práctica efectiva
interpersonal del cátala. Ajudar a recuperar l'ús de la llengua i fer-ne veure la utilitat.

És evident que la consecucio d'aquests objectius no es poden assolir sense anar plegats i
unint esforcos des de tots els ámbits; governamental, política lingüística, administrado
educativa, comunitat educativa (equip directiu, claustre.) institucions, agents socials i
1'entorn en general.

I seguint Bastardas (1996)13

'...En el maro, dones, d'una unitat internacional que salvaguardi, pero, les
comunitats lingüístiques menors s'han de preparar efectivament per aquesta
transido i passar a estudiar solucions imaginatives en tots els terrenys- i, en
especial, de manera rápida en l'escolar- que, tot assegurant la prevalenga interior
deis seus codis propis en les funcions publiques internes, els permetin de sobreviure
i ser presents amb eficacia en un món cada dia mes interrelacionat i interdependent.
La recerca, la reflexió i el debat social sobre les polítiques mes adequades son
urgents".

13 Bastardas, A (1998). Ecología de les llengües. (medí, contacte i dinámica sodolingüística).
Barcelona: Empuñes p.201.
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1.3. Objectius que es pretenen assolir

La dificultat profunda és dones, de concebre la unitat dalló que és múltiple, la
multiplicitat dalló que és u. Aquells que veuen la diversitat de les cultures
tendeixen a minimitzar o ocultar la unitat humana, aquells que veuen la unitat
humana tendeixen a considerar com a secundaria la diversitat de les cultures

Edgar Morin

1.3.1. Objectius generáis

Impulsar un clebat, una reflexió, presa de consciéncia ¡ implicado de la comunitat
educativa.

Impulsar la participació real i eficac en el procés de catalanització del centre i la implicado
de tots els sectors de la comunitat educativa.

• Dissenyar un pía estratégic que, si s'escau, pugui servir de model.

• Elaborar pautes d'actuació i estratégies possibilistes per tal de canviar la situado
sociolingüistica del centre.

• Propordonar eines metodológiques per a l'elaboradó d'un Projecte Lingüistic de
centre.

• Presentar propostes possibilistes per a potenciar l'ús del cátala a l'ensenyament
secundan.

• Avaluar de manera continua les accions del pía.

1.3.2. Peí que fa ais órgans de gestió del centre

Prendre consciéncia de la seva responsabilitat a promoure e! procés per a l'assoliment de
les competéncies lingüístiques de l'alumnat i la recuperado social de la llengua.

Pactar i acordar quina ha de ser la responsabilitat de cadascun deis órgans de gestió i
quins han de ser els objectius i les línies d'actuació factibles i possibles per a assolir-los.

Implicar el claustre en el procés del Projecte Lingüistic de Centre.

Valorar la responsabilitat del fet lingüistic per a Centrada de l'alumnat al món laboral.

Establir una debat per tal de consolidar una línia d'actuació arrelada a la societat catalana.

• Reflexionar sobre la influencia deis usos lingüístics del centre en els usos
lingüístics Individuáis de l'alumnat.

• Valorar el rol que té la institució educativa en la transmissió social de la Mengua.
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• Establir el marc que garanteixi el clesenvolupament d'un pensament pedagógic ¡
sociolingüístic.

• Introduir canvis qualitatius peí que fa a l'ús de la llengua com a transmissora de
conetxement.

• Impulsar el proces de canvis qualitatius peí que fa a I ús de la llengua en la
interacció social amb la participado de tot el professorat.

• Aportar eines metodológiques per facilitar l'elaboració d'un Projecte Lingüístic de
centre.

• Mantenir informades les famílies de l'alumnat sobre les disposicions legáis que
defineixen la política lingüística de Catalunya, i la situació sociolingüística del
centre.

• Fomentar l'ús del cátala com a llengua de relació deis diferents sectors de la
comunitat educativa.

• Introduir la figura d'un dinamitzador/a lingüísticocultural.

• Contribuir al desplegament organitzatiu

1.3.3. Peí que fa al professorat

Prendre consciéncia de seva responsabilitat en l'assoliment de les competéncies
lingüístiques de lalumnat.

Fomentar i respectar la pluralitat sociolingüística .

Participar en el procés de canvi.

Augmentar l'ús oral de la llengua catalana.

• en les activitats d'ensenyament/aprenentatge.

• en la interacció social.

Impulsar un debat i reflexió deis usos lingüístics del centre tant en
l'ensenyament/aprenentatge com en la llengua d'interacció social.

Avaluar la situació sociolingüística del centre.

Impulsar el canvi deis comportaments lingüístics.

Fer veure el centre com una plataforma idónia per a la práctica i assoliment de la
llengua, tant en les activitats curriculars formáis, com en les extracurriculars i informáis.
I compensatoria per a l'alumnat que no la té com a llengua de transmissió
generacional.

Ajudar l'alumnat d'altres paísos a percebre el cátala com a vehicle comú de
comunicació
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1.3.4. Peí que fa a l'alumnat • • f ,-t» - . :

Prendre consciéncia que les identitats i les Mengües son compatibles i no excloents.
Reflexionar sobre la importancia del seu rol dins l'institut peí que fa al fet sociolingüístic.

• Augmentar l'ús oral de la llengua catalana

. en les activitats d'ensenyament/aprenentatge.

en la interacció social

• Assolir les competéncies básiques en l'ús oral.

• Exposar-los a nous interlocutors i possibilitar-ne el reconeixement com a llengua d'ús.

• Ajudar l'alumnat d'altres paísos a percebre el cátala com a vehicle comú de
comunicado

• Ajudar a la reflexió de la ríquesa que comporta el coneixement de les Dengues i el
respecte envers cadascuna.

• Fer veure el centre com una plataforma idónia per a la práctica i assoliment de la
llengua catalana, tant en les activitats curriculars formáis, com en les informáis,
extracurnculars i compensatoria per a l'alumnat que no la té com a llengua de
transmissió generacional.

• Ajudar a reconéixer-se en tus de la llengua catalana.

• Ajudar a la reflexió sobre el dret que teñen a conéixer i usar la llengua del pais on
han triat de viure els al lóctons i a poder-la usar amb tota normalitat els autóctons.

• Establir una gradado de les estratégies per ais diferents nivells. Intervenció mes
aprofundida i mes focalitzada a l'alumnat mes petit, ja que és el que marcará el futur
del centre.

• Introduir el tema del comportament lingüístic al grup-classe com a tema transversal de
tutoría.

• Fer-los agents protagonistes del procés

1.3.5. Peí que fa al Personal no docent

Valorar la responsabilitat que teñen en les situacions no académiques per a la práctica
lingüística de i'alumnat i els aspectes afectius que aixó implica.

• Fomentar l'ús del cátala com a llengua de relació deis diferents sectors de la
comunitat educativa.

• Informar i sensibilizar de la importancia del comportament lingüistic de tot el
personal del centre.

• Generar expectatives de formado.

• Assegurar un assessorament continu.

• Fer veure la importancia del seu rol dins la comunitat escolar
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1.3.6. Peí que fa a les activitat extraescolars i complementarles . •

Prendre consciéncia de la responsabilitat que teñen en les situacions no académiques per
a la práctica lingüistica de l'alumnat i els aspectes afectius que aixó implica.

• Fomentar l'ús del cátala com a Mengua de relació deis diferents sectors de la
comunital educativa.

• Informar-los del Projecte de centre.

• Elaborar i orientar un pía d'activitats extraescolars que fomenti l'ús de la llengua .

• Potenciar el cátala com a llengua d'informació i comunicado, ja que possibilita la
comunicado espontánia amb nous interíocutors .

• Planificar un suport lingüístic de les activitats extraescolars.

1.3.7. Peí que fa a I'AMPA

Conéixer el paper que té el Projecte Lingüístic de Centre dins el PEC en l'arrelament deis
seus filis i filies en la cultura i la llengua del país on han tríat de viure.

Ajudar a refermar la identitat catalana deis filis de manera oberta i no excloent.

Valorar l'assoliment de la competénda lingüística en l'ús de llengua catalana peí
que fa a l'entrada al món laboral.

Sensibilitzar sobre el fet sociolingüístic del centre i les competéncies lingüístiques
sobre l'ús social de la llengua catalana.

1.3.8. Peí que fa ais altres instituís d'intervenció de la zona

Prendre consciéncia de la mutua col laborado en el fet de promoure el procés per a
l'assoliment de les competéncies lingüístiques de l'alumnat deis diferents centres de la
zona.

Valorar la repercussió que teñen els usos lingüístics del centre en la práctica col lectiva i
individual deis nois í noies deis centres educatius.

Valorar la responsabilitat lingüística del centre peí que fa a l'entrada al món laboral de
l'alumnat.

Posar en comú les diferents realitats que ni puguin haver i trabar pautes
adequades a les diferents situacions que possibilitin l'assoliment deis objectius
proposats en l'apartat de l'alumnat i professorat del centre.

Establir col laborado mutua.

Impulsar la cooperado i la coconstrucció fent participar l'alumnat amb idees
creatives, que creín empatia.

Incorporar la riquesa que comporta l'alumnat d'altres cultures i Mengües per
entendre i valorar la diversitat cultural i lingüística propia de cada país.
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1.3.9. Peí que fa a les institucions i entitats de la zona

Col laboraren la presa ele consciéncia col lectiva i en la necessitat d'accions eficaces.

Establir connexions per tal de possibilitar coHaboracions diverses: culturáis,
lúdiques, informatives...

Valorar la responsabilitat lingüística i sociocultural que teñen aqüestes entitats i
institucions a l'hora de fer propostes engrescadores per ais nois i noies de la
zona.

Entitats i institucions:

• Ajuntaments

• Centre de recursos pedagógics

• Consorci de Normalització Lingüística

• Delegado territorial

• Organitzacions d'esplai (població, comarca)

• Entitats culturáis

• Mitjans de comunicado: radio, TV.

1.4. Hipótesi inicial de treball

No es pot reformar la institució sense haver reformat previament les ments, pero
no es poden reformar les ments si previament no s 'han reformat les institucions

Edgar Morin

La hipótesi de treball és la següent:

La competencia oral, la col.loquialització i Tus de la (lengua catalana de l'alumnat de
zones demolingüisticament no favorables a la interacció social en cátala pot millorar
si hi ha un canvi deis usos lingüístics ais centres educatius.

Hi ha unes consideracions de Vila i Moreno14

* els estudis etnografics en profunditat del cátala com a Hengua de leseóla no
han modificat substancialment el comportament lingüístic de l'alumnat en
relació amb el deis seus pares (...) els escolars tendeixen a seguir
comportaments exteñors a l'escolaf...) els catalanoparíants han continuat
pariant cátala entre ells i amb els mestres, i castellá amb els companys
castellanoparíant. La majoria d'aquests darrers paríarien en castellá
prácticament amb tothom, pero el sistema escolar aconseguiria fer-los
practicar amb els seus mestres -i aixi, aprendre'l."

1" Vila i Moreno, X. (2004). Llengua, Societati Comunicado , 1 pp. 8-15
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Si ens centrem amb aquesta consideració del comportament lingüístic de l'alumnat fora
del marc estríete de Caula, la qual cosa segons paraules del mateix autor sembla que la
norma

"... és que el sistema escolar de conjunció en cátala no modifica
substancialment els usos lingüístics del carref

Segur que no. Pero, com ell mateix afirma, la institució educativa en possibilitaria la
práctica.

Pero, a l'educació secundaria on no es donen les condicions esmentades, és a dir l'ús
d'aquesta Mengua en la transmissió de coneixements i en els usos interpersonals amb el
professorat, és obvi que les condicions no son les mateixes que a l'educació primaria. És
a dir, ni teñen la possibilitat de consolidar alió que han aprés i practicat a l'escola. Pertant,
des d'una visió optimista, cal crear les condicions que possibilitin aquest usos dins el marc
de la institució educativa de secundaria.

Peí que fa a la modificado deis usos al carrer, aquest és un altre tema cabdal i que
demana, igualment, esforc d'imaginació tant deis polítics, les administracions i les
institucions com de la societat civil. En aquest sentit Bastardas (2003)15 en una entrevista
fa un crit d'alerta a la responsabilitat que té la societat civil en el tema de la llengua.

És evident que per reconduir situacions que portin a un canvi, cal propiciar la reflexió,
possibilitar la comprensió, i en definitiva el canvi. Cal veure qué passa a les ments de les
persones per canviar les coses i les coses es canviaran si les persones canvien. - • ? \

Efectivament, cal un nou enfocament de l'anomena't Projecte Lingüístic de Centre. Cal
partir de la situado real de cada centre, cada centre és un petit món. Aquest petit món,
pero, está condicional per hábits, rutines, interpretacions de la realitat, percepdons del fet
lingüístic, de la pluralitat i del contacte de Dengues.

És obvi que sense el treball conjunt deis diferents estaments de la comunitat educativa,
l'administració i totes les institucions que graviten al voltant de la institució educativa no és
possible la consecució deis objectius esmentats. Cal així aglutinar i coordinar els esforcos
dins la mateixa línia i encarar-los de manera creativa, imaginativa i eficac.

Vila en l'estudi esmentat diu: . ..

"En un país d'immigració com Catalunya, cal que l'ús interpersonal del cátala
no depengui del fet d'haver-lo aprés en familia, i que sigui usat
espontániament pels ciutadans amb altres llengües familiars. Uescola és un
deis pocs llocs on tots dos reptes es poden abordar de manera conjunta"

Si l'escola en general i l'educació primaria en particular és un deis poc llocs on tots els dos
reptes es poden abordar de manera conjunta, és urgent que aqüestes condícions es donin
ais instituts, a tots els instituts, sigui quina sigui la seva ubicado.

15 Bastardas, A .Escola Catalana núm. 399
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Per qüestions obvies cal teñir dades quantitatives i qualitatives que avalín aquesta hipótesi.
I a partir de l'análisi estadística i les opinions i creences d'una part de les persones
implicades, poder comencar el camí que ha de possibilitar l'assoliment deis objectius.

1.5. Marc teóric

La realitat objectiva es pot "traduir" fácilment en realitat subjectiva, i viceversa. I el
llenguatge és, per descomptat, el principal vehicle d'aquest constant procés de
traducció en ambdues direccions, Malgrat tot, aquesta simetria entre la realitat
objectiva i la subjectiva no és mai perfecta.

P. Berger, T. Luckmann

El marc teóric es basa en un paradigma de caire constructivista i interpretatiu. Aquest
enfocament parteix del fet que la realitat social té una naturalesa constitutiva molt diferent
de la realitat natural. Així la societat no s'ha de veure des d'un punt de vista fix i estable
sino dinámic i canviant. Així mateix la comprensió deis significat no pot ser mai independen!
del context ¡ de la ment.

S'intenta seguir un procés holístic i ecológic que permeti una comprensió global deis
fenómens i situacions que es pretenen estudiar i que permeti comprendre els sentits, els
significats, les percepcions i la construcció de la realitat de les persones en el seu context.

Aixi Bastardas16 diu:

"De manera indestriable, ment i context configuren la realitat. Els contextos de
les ments, els ecosistemes socioculturals que aquells constitueixen i deis quals
albora formen part. han de ser igualment incorporáis a la recerca (...)
Vivencialment. ment i context formaran una unitat indissoluble en la
determinado de les accions socials i de les formes culturáis"

Dins d'aquest mateix marc es teñen en compte els suposits de Cinteraccionisme simbólte17

en el sentit que tota experiencia humana és interpretable. I per tant, aquesta interpretado
és un instrument per a la comprensió deis significats que es construeixen les persones a
través de la interacció social.

16

17 Blumer, H. (1982) El interaccionismo simbólico. Barcelona: Hora p.2
Bastardas, A, (1996) Ecología de les Mengües. Barcelona: Proa p.35
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Blumer defineix la naturalesa de l'interaccionismo simbólic en tres premisses:

"El interaccionismo se basa en los mas recientes análisis de tres sencillas
premisas. La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas
en función de lo que éstas significan para él. Al decir cosas no referimos a
todo aquello que una persona puede percibir en su mundo: objetos físicos (...)
categorías de seres humanos (...) La segunda premisa es que el significado
de estas cosas se deriva de, o surge como sonsecuencia de la interacción
social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los
significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo
desarrolado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su
paso".
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2. TREBALLDUTATERME

2.1. Disseny pía de treball

En el segle XXI (...) sois sobreviuran les llengües (llengües petites) que es recolzin
en la voluntat collectiva de fer tots els esforgos necessans per mantenir-les vives.

E. Larreula M. Siguan, J. Sola
"Avui", 23,1,2003

L'esquema de les fases i la descripció del treball és el següent:

Fases

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Títol

Formado teórica

Estabüment contactes

Treball de camp

Análisi i Elaborado de
Propostes

Redacció de Tintarme

Descripció

1. Recerca bibliográfica.
2. Processament de la informado lectura i estudi.

3. Presentació projecte ais diferents centres.
4. Confecció i preparado deis instruments.
5. Establiment calendan del treball de camp ais

centres. Concreció de grups.

1. Qüestionari enes DISS professorat.
2. Enquesta alumnat.
3. Entrevistes
4. Recollida deis instruments.
5. Obtenció dades estadistiques.
6. Transcripció entrevistes. Processament de la

informado.
1. Análisi estadística.
2. Lectura, Interpretado i categorització de temes i

subtemes de les entrevistes.
3. Informe provisional.
4. Comparado análisi quantitatíva -qualitativa.
5. Elaboració de propostes.
6. Reunions i contactes amb diferents entitats i

persones per a possibilitar i validar propostes

1. Redacció final.

Aqüestes fases de treball, segurament per la temática i la implicado personal, han portat a
obrir camins, establir lligams i contactes que n'he anomenat Metaprojecte, ja que tot i haver
significat esmercar un temps amb activitats que podien no ser susceptibles d'entrar en el
rnarc estricte del projecte, han amptiat coneixements i coneixences. Aquest fet d'anar
eixampfant la xarxa i paral-ielament anar estirant fils ha portat beneficis tant personáis com
per ais objectius del treball.
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Cal fer esment que per ais camins relacionáis amb el món de la sociolingüística hi ha tingut
un paper importan! el supervisor d'aquest projecte Dr. Albert Bastardas i Boada.

2.2. Metodología

Una estrategia porta en si mateixa la consciéncia de la incertesa que afrontara i
per aixó mateix implica una aposta. Cal que una estrategia sigui pienament
conscient d'aquesta aposta a fi de no caure en una falsa certesa.

Edgar Morin

Peí que fa a l'enfocament metodológic cal dir que per les característiques i la temática de
l'estudi s'ha optat per un enfocament multiestratégic. Aixi es combinen modalitats i
técniques de la metodología quantitativa i qualitativa.

Es parteix d'una técnica quantitativa i des d'una perspectiva d'investigació experimental, a
través de l'enquesta, es possibilita l'obtenció de dades objectívables i lanálisi estadística.

Peí que fa a l'enfocament qualitatiu no és plantejat com una técnica addicional, sino
complementaria ja que possibilita la comprensió deis fets i comporta una reflexió en la
práctica i des de la práctica i posa l'accent en l'apropament ais processos de les creences i
interpretacions elaborats pels subjectes mitjancant la interacció amb el altres. S'utilitza
('entrevista en grup.

L'entrevista en grup pretén interpretar els pensaments, les creences, les representacions
que les persones teñen de la realitat i els seus esquemes mentáis.

A partir de les dades estadístiques obtingudes i de Tinfonme interpretatiu de les entrevistes
en grup es procedeix a contrastar-les. En aquest cas no es pot parlar d'una "triangulado"
en el sentit estríete del mot, sino que és millor i de manera humil dir-ne simplement contrast
de les dues fonts d'informació18

Segons diferents autors, la triangulado és:

"...el contrast plural de fonts, de métodes, d'informacions, de recursos.
L'objectiu és provocar l'intercanvi de parers o la contrastado de registres o
informacions. La triangulado, segons la definido de Denzin (1978) és la
combinado de metodologies en l'estudi del mateix fenomen" Segons Stake
(1994) "La triangulado ha estat concebuda generalment en processos en qué
des de múltiples perspectives s'aclareixen els significáis i es verifica la
respectabilitat duna observado o intenoretació. Pero reconeixent que cap
observado o interpretado no és períectament repartible, la triangulado també
serveix per aclarir el significat identificant maneres diverses mitjangant les
quais es percep el fenomen".

18Citat a "La investigado educativa" (1996) Barcelona: EDIUOC
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2.3. Descripció deis recursos utilitzats

2.3.1. Treball de camp

El principal recurs utilitzat ha estat el treball de camp i l'observació. Per a posteriorment, a
partir de I'análisi i la reflexió, poder concretar propostes possibilistes. S'ha centrat el treball
de camp a l'alumnat i al professorat.

Peí que fa a l'alumnat interessava teñir l'opinió de diferents aspectes sobre els usos
lingüistics deis nens i nenes que estaven cursant l'educació primaria i poder-los contrastar
amb aquells que estaven estudiant ais instituts. I teñir una mostra de centres ubicats al
cinturó industrial de Barcelona amb uns altres ubicats a Tarea no-metropolitana.

Peí que fa al professorat el treball de camp s'ha centrat només al professorat deis instituts,
a través d'un qüestionari per a reflexionar sobre la situado del centre.

L'obtenció de dades quantitatives i qualitatives s'ha fet mitjancant enquestes i entrevistes
en grup.

2.3.1.1. Mostra d'alumnat

Per a l'obtenció de dades s'ha delimitat a un grup-classe d'alumnes per centre deis cursos
termináis. Així es corresponen a 4t d'ESO i 2n de Batxillerat a l'educació secundaria, i 6é a
l'educació primaria.

Total alumnes enquestats:
461

219 alumnes de 6 de primaria 242 akjmnes de secundaria

Quant a les dades qualitatives s'ha procedit a realitzar i gravar entrevistes en grup -de 7
persones-, en aquest cas escollides de manera aleatoria entre l'alumnat del grup-classe
que havia respost l'enquesta préviament.

Per al treball de camp s'ha comptat amb:

• Enquestes per a l'alumnat (Vegeu Annex).

• Qüestionaris eines DISS19

• Entrevistes alumnat {Vegeu Annex ).

• Cintes gravadora No sha optat per cap programa informátic.

• Graelles per a l'entrevista (Vegeu Annex).

19 Areny, M.D. (1999) Avaluar per construir. Eines de diagnosi i d'intervenció en la situado
sociolingüistica de leseóla. Premi Baldirí Reixac, 1998. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: Associació de
mestres Rosa Sensat .
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El treball de camp s'ha centrat en:

5 centres de secundaria; 3 ubicats al Baix Llobregat i 2 a Vilafranca del Penedés
10 Centres de primaria: 2 centres de referencia per a cada instituí

Poblacions del Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat
Molins de Rei
Sant Andreu de la Barca
Vilafranca del Penedés

Centres d'educació secundaría

ÍES Joanot Martorell
ÍES Bernat el Ferrer
ÍES El Palau
ÍES Eugeni d'Ors
ÍES Milá i Fontanals

Centres d'educació primaría

Poblado

Esplugues de Llobregat

Molins de Rei

Sant Andreu de la Barca

Vilafranca del Penedés

Centre de referencia

ÍES Joanot Martorell

ÍES Bemat el Ferrer

ÍES El Paiau

ÍES Eugeni d'Ors

ÍES Milá i Fontanals

Escola

CEIPCan Vidalet
CEIP Matilde Orduña

CEIP Castell Ciuró
CEIP Pont de la Cadena

CEIP Vallpalau
CEIPJ.J. Ortiz

CEIP Cristófor Mestre
CEIP Baltá i Elies
CEIP Pau Boada
CEIP Estalella i Graells

La tria deis centres de secundaria no ha estat aleatoria, sino que s'ha tingut en compte la
tradicio de la qual partia cada centre al Baix Llobregat. El punt en comú és que tots tres
acullen una majoria de joves filis d'immigrants de segona generado, amb la incorporado de
les noves migracions. Quant ais instituts de Vilafranca s'ha optat per un centre com és
l'Eugeni d'Ors on hi ha una majoria d'alumnat catalanófon i I'IES Milá i Fontanals on la
proporcio té mes similitud amb la deis centres del Baix Llobregat.

Peí que fa ais centres d'educació primaria s'ha seguit el criteri de veure quines eren les
escoles de referencia i amb la informado deis instituts, saber don provenia la majoria de
nois i noies. En funció d'aquestes dades s'ha fet la tria.
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2.3.1.2. Mostra professorat

Peí que fa a la mostra de professorat. L'objectiu anava dirigit al professorat de secundaria
amb els instruments DISS d'Areny20 La mostra obtinguda representa un percentatge molt
baix, pero.

Es va explicar a la direcció i/o coordinado l'objectiu de l'enquesta. Malgrat la bona
disposició inicial de tothom, els moments no propiciaven un clima de tranquil litat. Era l'inici
del curs 2003-2004. Pie d'incerteses. Així que en acabar-se el període establert es van
recollir les enquestes que es presenten en el corresponent apartat.

^Areny, M.D. (1999) Op. Cit.
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3. RESULTATS OBTINGUTS

L'expücació és naturalment necesséria per a la comprensió intellectual o
objectiva. Pero és insuficient pera la comprensió humana.

Edgar Morin

3.1. Introducció a les dades estadístiques

L'análisi estadística pretén només ser un punt de partida i una mostra significativa de la
situació d'un tipus d'instituts de la periferia de Barcelona en un entom on la realitat
demolingüistica és poc favorable a l'ús social del cátala. I, alhora, fer un estudi comparatiu
amb les dades de centres ubicats en una poblacio on la interaccio en cátala és un fet mes
usual.

Peí que fa a l'enquesta és la mateixa per a tot l'alumnat amb lleugeres modificacions
necessáries per a la situació curricular de cada nivell. Les preguntes que fan referencia a
l'escola primaria es demanen en present, per a l'alumnat de 6é, mentre que per a la resta
d'alumnat de secundaria se'ls demana en passat. Cal remarcar que aquí hi compten els
records i les percepcions del nois i noies que van deixar la primaria fa uns quants anys.
Quant a les dades individuáis a la pregunta referida a la Mengua en qué se'ls imparteixen
les assignatures, la pregunta s'adequa al curriculum de primaria i ESO, mentre que per al
batxillerat es demana el nombre d'assignatures.

Total alumnat enquestat: 461 242 alumnes d'educació
secundaria

219 alumnes d'educació
primaria

L'enquesta que s'ha passat és una adaptado de la de Bastardas21. Está estructurada en
quatre grans apartats:

1. Dades de la Mengua vehicular a l'escola primaria.

2. Dades familiars.

3. Dades individuáis.

4. Actituds.

Peí que fa a les dades corresponents a Vilafranca del Penedés podrien ser, si s'escaigués,
un seguiment de les dades obtingudes per Bastardas (1985),°°
emmarcar-se dins d'un estudi processual.

(1986) que podrien

23

Bastardas, A.. 1986). Op. Cit.
Bastardas, A. (1985) Op. Cit.
Bastardas, A. (1986) Op. Cit.
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3.1.1. Llengua d'escolarítzació

La llengua d'escolarització, -diferent de la llengua d'interacció amb els companys i
companyes d'estudi -a l'escola d'educació primaria, és la llengua vehicular a l'hora
d'impartir les diferents assignatures.(exceptuant les classes especifiques de llengua). A
l'apartat de dades individuáis les preguntes sobre els usos lingüístics es formulen de
manera mes concreta, i sempre a tot l'alumnat tant de primaria com de secundaria.

3.1.1.1. Llengua vehicular a l'aula d'educació primaría

A part de les dasses de ¡lengua catalana i estrangera, els mestres que vas teñir durant els
cursos escolars de primaria en quina ¡lengua t'explicaven Íes matéries?

A part de ¡es classes de ¡lengua catalana i estrangera en quina ¡lengua t'expliquen fes
matéries?

Cal considerar la diferent situado temporal en qué es troben a l'hora de respondre. Així per
a l'alumnat de primaria la resposta correspon a "ara i aquí", mentre que per al de
secundaria ta resposta és a través del record i la percepció que teñen de quan cursaven
aquesta etapa educativa. Així per ais de 4t és mes propera en els temps que no pas per ais
de batxillerat.

Es presenta la proporció de la mostra enquestada en relació a la llengua vehicular a
l'escola primaria, sense teñir en compte les matéries especifiques de llengua (cátala,
castellá, anglés).

Gráfic 1.1

Llengua a rauta primaría

16% 1 %

75%

• sempre cátala

• sempre castellá

n igual

• NS/NC

D'acord amb aqüestes dades, per a tres quartes parts de la poblado enquestada la llengua
vehicular a l'educació primaria ha estat en cátala, tant per a l'alumnat que actualment cursa
4t d'ESO i 2n de batxillerat, com per a l'alumnat que cursa 6é de Primaria. Aquest 16 per
cent que respon igual, és a dir aproximadament igual, en cátala i en castellá, possiblement
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respon a centres on es mantenía o es manté un bilingüisme Vila (1986)24

3.1.1.2. Llengua vehicular a l'educació primaría segons les zones geográfiques

Gráfic 1.1.1.
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Aquesta mateixa proporció analitzada, la podem veure tot distingint els centres ubicats al
Baix Llobregat i a Vilafranca del Penedés.(Gráfic 1.1.1) Es pot comprovar que a l'escola
primaria no hi ha gaire diferencia entre les dues zones estudiades. Vilafranca supera amb
2,2 al Baix Llobregat, fet que com veurem no succeeix de la mateixa manera a la
secundaria.

3.1.1.3. Llengua d'interacció a l'escola mestre-alumne fora de Caula

A l'escola en quina llengua parles ais mestres fora de classe?
A l'escola en quina llengua paríaves ais mestres fora de classe?

Cal distingir entre la llengua d'escolarització, és a dir la llengua vehicular de 1'ensenyament.
amb la del usos interpersonals amb els mestres d'educació primaria fora de classe En
aquest cas, ens referim a la llengua que utilitza l'alumne/a per a dirigir-se al mestre o
mestra fora de Caula al centre educatiu.

Si es comparen aqüestes dades amb les dades del gráfic 1.1. es pot observar que hi ha un
percentatge important de retrocés en l'ús del catata per a aquest tipus de situado. Cal fer
una reflexió peí que fa a l'augment de l'ús del castellá a l'hora de la interacció amb mestres
que, segons l'alumnat, imparteixen la docencia en cátala.

Hi ha alguns estudis de tipus etnográfic, com assenyala Vila25, que es decanten per la idea
que els mestres que parlen cátala solen ser correspostos en aquesta llengua fins i tot per
part d'alumnat castellanopariant. S'ha de teñir present, pero, que hi ha una parí important
de nens i nenes que no teñen un context favorable per a l'ús del cátala i aquesta llengua
queda circumscrita a l'aula.

24 Vila i Moreno. (2000) Op Cit. Aporta dades sobre l'evolució de la llengua vehicular ais centres
d'ensenyament infantil i priman ais Paísos Catalans.
25 Vila i Moreno, X. (2004). Op. Cit.
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Gráfic 1.2.
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3.1.1.4. Llengua d'interacció fora de Paula segons les zones geografiques

Tot seguit es mostra, igualment que en el cas anterior, la proporció esmentada, tot fent la
comparado entre les dues zones geografiques.

Les dades ens mostren una considerable diferencia entre les zones del Baix Llobregat i
Vilafranca. Es pot veure com a VÜafranca es manté gairebé la proporció peí que fa a la
llengua d'ensenyament-aprenentatge amb la llengua amb qué l'alumnat es dirigeix al
mestre. En canvi, al Baix Llobregat hi ha un augment molt significatiu del castellá en la
interacció alumne-mestre. Es poden fer diferents consideracions: la importancia de l'entorn,
la inseguretat en la práctica de la llengua...si és realment la llengua en qué s'imparteix la
classe?

Gráfic 1.2.1.
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3.1.1.5. L'ús lingüístic entre iguals.
. . .. . - , . . . . . i , - . . .

A ¡'escola en quina llengua parles amb els companys i companyes?

A ¡'escola en quina íiengua paríaves amb els companys i companyes?

Per a aquesta qüestió se'ls demanava de manera molt general quina ha estat o és la
llengua de comunicado entre els companys i companyes a l'escola. Peí que fa ais valors
percentuals de la totalitat de la mostra, es pot comprovar que un 62% diu usar sempre el
cátala i un 25% el castellá. Peí que fa al terme igual es pot considerar que "els usos es
divideixen en cátala o castellá sense opcions intermedies "

Gráfic 1.3
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3.1.1.6. L'ús de la llengua entre iguals segons les zones

Les dades del gráfic 1.3.1.permeten comparar l'ús de la llengua entre iguals en les dues
zones geográfiques estudiades Es pot comprovar com la presencia del cátala entre iguals
és mínima al Baix Llobregat, mentre que a Vilafranca gairebé un 48 per cent declara usar el
cátala.

Aquí és escaient de recordar la frase que encapcala l'article esmentat de F.X. Vila "Hem
guanyat leseóla, pero hem perdutel pati?"

26 Vila i Moreno, X.(2003). Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 17 Benicarló: Onda. Fa
referencia al problema de les unitats de mesurament i les repercussions de la diferencia de
plantejament de les respostes. pp. 86-87.
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Gráfíc 1.3.1.
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3.1.1.7. Expectatives vs realitat

A l'institut creus que es pariará mes cátala que a leseóla primaria o menys?
A l'institut es paria caíala mes que a leseóla primaria o menys?

Les dades anteriors reflecteixen la realitat vivencial al moment de t'enquesta de l'alumnat
de 6é de primaria i les dades deis usos lingüistas percebudes des del record de l'alumnat
de secundaria.

Sha cregut interessant de reunir en aquesta pregunta (grafic 1.4) les expectatives deis
primers contrastada amb la realitat que viuen els segons.

Gráfíc 1.4
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Son forca significatives les dades del gráfic anterior. Tot ¡ que una minoría es decanta per
l'opció de creure que "molt mes" o "mes", la majoria creu que Tus del cátala será igual que a
l'escola. Aquesta majoria contrasta amb la realitat que viuen aquests alumnes de
secundaria, la majoria deis quals considera que s'utilitza menys i atguns creuen que molt
menys.

3.1.1.8. CONCLUSIO

A l'escola primaria, segons les dades obtingudes d'aquestes zones es pot parlar d'un
manteniment torca general de la docencia en cátala, és a dir que el cátala és la llengua
vehicular predominan!, que no vol dir de tota l'escola primaria.

Peí que fa a l'ús interpersonal mestre-alumne tora de l'aula i en la interacció entre iguals hi
ha diteréncies significatives entre el Baix Llobregat i Viíafranca. A Vilafranca la possibilitat
d'una major interacció entre persones catalanofones possibilita una major correspondencia
i, pertant, una major proporció en l'ús social de la llengua catalana fora de l'aula.

Les expectatives de l'alumnat de primaría peí que fa a la continuítat del procés de
catalanització en qué están immersos contrasta amb la realitat que viu l'alumnat de
secundaria de centres amb un procés de castellanització considerable.
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3.1.2. Dades familiars

En aquest apartat es tracta d'analitzar els usos lingüistics dins el nucli familiar. Les dades
que s'obtenen del pare i de la mare fan referencia al lloc de naixement, la competencia oral
del cátala, la llengua en qué el pare i la mare es dingeixen ais filis, la llengua que utilitza el
fill o filia per dirigir-se al pare i mare, quina és la llengua d'interacció entre els cónjuges i
finalment, si té genmans, en quina llengua es parlen entre iguals.

Peí que fa a la qüestió sobre la competencia lingüistica del pare o la mare, cal remarcar
que la resposta correspon a la percepció que en té el noi o noia. Així en casos de pares o
mares que han transmés el cátala per generado, pot ser mes fiable, mentre que en els
casos de persones que no teñen el cátala com a llengua familiar pot teñir matisos
subjectius, és a dir la percepció que en teñen els fill i filies.

3.1.2.1. Lloc de naixement del pare

En la proporció global de tota la mostra enquestada en relació al lloc de procedencia del
pare, es pot comprovar com hi ha molt poca diferencia entre els pares nascuts a Catalunya
deis que han nascut a la resta de l'estat espanyol. Peí que fa al 10 per cent son pares
procedents de les noves migracions.

Gráfíc2.1
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Competencia lingüística del pare segons el lloc de residencia

Sap parlar el cátala, ell?

En aquest apartat referit a la competencia lingüística del progenitor, sense teñir en compte
el lloc de procedencia, les dades mostren una competencia considerablement superior deis
residents a Vilafranca Cal fer una reflexió peí que fa a la pregunta, ja que competencia no
equival al fet d'usar-la de manera majoritáría en les relacions de la vida quotidiana.
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Parlar la ¡lengua

Gráfic 2.2.1.
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Residents al Baix Uobregat segons ei lloc de procedencia

Peí que fa a la competencia lingüistica de pares nascuts a Catalunya residents al Baix
Uobregat hi ha prop d'un 42 % els filis deis quals consideren que el parlen "molt bé" i prop
d'un 35 % que están a la franja del "bé". Hi ha una petita proporció de pares no nascuts a
Catalunya que els seus descendents consideren que el parlen "molt bé" i "bé".

Gráfic 2.2.2
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Parlar ¡a Uengua

Residents a Vilafranca segons lloc de procedencia

Gráfic 2.2.3
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Si es comparen els gráfics 2.2.2 amb el 2.2.3. es pot observar un augment considerable de
la competencia deis pares nascuts a Catalunya i que viuen a Vilafranca. Si s'ha dit que la
competencia no sempre está associada amb l'ús, és significatiu l'augment considerable de
la percepció de competencia a Vilafranca. Per qüestions obvies l'entom hi té un paper
important. Un altre factor que s'ha de teñir en compte a l'hora de parlar de (lengua en el
nucli familiar és el de les paredes de diferent procedencia i la tría lingüística en la
comunicado familiar. ( Vegeu apartat 3.1.2.3.).

Uengua d'ús interpersonal en les relacions paternofilials segons el lloc de residencia
tenint en compte la procedencia.

En aquest apartat s'analitzen els usos interpersonals entre pare i filis o filies, tant en una
direcció com en l'altra, tenint en compte el lloc de residencia i procedencia de les dues
zones estudiades.

Uengua d'ús del pare en dirigirse al fill o filia de residents al Baix Llobregat

En quina ¡lengua et paría, a tu?

El gráfic 2.3.1. mostra que la Uengua usada per a la comunicado entre pare i fill és
majontariament en castellá entre les persones que no han nascut a Catalunya i resideixen
al Baix Llobregat. Cal remarcar que el percentatge de pares nascuts a Catalunya que usa
el cátala és inferior ais que usen el castellá, malgrat haver nascut a Catalunya.


