
 

 
 

 

L’alumnat desitja usar el català a l’escola i a la seva feina 

futura?   

 

El present tast de dades se centra en 

l’aprofundiment dels resultats obtinguts en 

el darrer Estudi sociodemogràfic i lingüístic 

de l’alumnat de quart d’ESO a Catalunya, 

tot seguint la línia encetada en el Tast de 

dades 31. En aquest cas, però,  l’objectiu es 

focalitza en l’anàlisi de si aquests mateixos 

alumnes desitgen fer ús de la llengua 

catalana, tant al centre escolar com a la 

seva futura feina.   

La Figura 1 mostra com  en els últims 

quinze anys el desig de l’alumnat d’usar el 

català “sempre” als centres educatius ha 

decaigut notablement. És a dir, que mentre 

que al 2006 un 33,7% de l’alumnat 

desitjava parlar “sempre” català al centre, 

aquest percentatge s’ha reduït al 16,2%, la 

qual cosa suposa una pèrdua de 17,5 punts 

percentuals. En canvi, el percentatge  de 

discents que desitjaria usar-lo “molt” es 

manté en aquest mateix  període. 

Finalment, l’alumnat que afirma que li 

agradaria fer-ne un ús mitjà augmenta d’un 

26% a un 37%. 

 

Figura 1. “Al teu centre escolar, t’agradaria parlar català...”. Percentatges. Onada 2006 (n= 

1.363) i 2021 (n= 3.205) 

 

Font: Informes d’avaluació. 29, Consell Superior d’Avaluació del  Sistema Educatiu
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 La Figura 2 representa el desig d’ús del 

català a la futura feina, on s’observa una 

tendència similar a la de la figura anterior, 

tot i que amb una davallada encara més 

pronunciada: concretament, el retrocés en 

l’àmbit laboral passa del 29,2% al 2006 al 

10% actual, per tant la davallada ha estat 

de 19,2 punts. També s’observa com els 

percentatges d’alumnat que desitjarien no 

utilitzar “mai” el català augmenta d’un 

11,9% a un 17,2%. Val a dir, però, que en la 

categoria de resposta “mitjanament” el 

percentatge de respostes puja gairebé 10 

punts: del 26,7% al 36,3%.  

Així doncs, la comparativa de les onades 

del 2006 i el 2021 indica que l’ús de la 

llengua catalana cada cop és menys 

atractiva per als joves , especialment, en 

els àmbits no escolars.  

 

 

Figura 2. “ A la futura feina, t’agradaria parlar català...”. Percentatges. Onada 2006 (n= 1.363) 

i 2021 (n= 3.205) 

 

Font: Informes d’avaluació. 29, Consell Superior d’Avaluació del  Sistema Educatiu
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