© Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Edició
Servei de Difusió i Publicacions
Coordinació
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
Disseny
Tàctica gràﬁca
1a edició
Maig de 2006
Tiratge
5.000 exemplars
Impressió
Gràﬁques Cuscó, SA
Dipòsit legal
B.16.411-2005

Caixa d’eines 02
L L E N G UA , I N T E R C U LT U R A L I TAT I C O H E S I Ó S O C I A L

CONSELL ASSESSOR DE LA LLENGUA A L’ESCOLA:
CONCLUSIONS

PÀG. 3

PÀG. 24

PÀG. 8

Conclusions de
la comissió Nova
immersió i canvis
metodològics

RICARD TORRENTS

PÀG. 28

Introducció
Presentació del
document conjunt

PÀG. 14

Conclusions de la
comissió Projecte
lingüístic

PÀG. 18

Conclusions de
la comissió Formació
del professorat

Conclusions de la
comissió Didàctica
de la literatura

PÀG. 32

Conclusions de la
comissió Coneixement
i ús de la llengua

Caixa d’eines 3

INTRODUCCIÓ
Catalunya ha estat en la història recent una terra
d’acollida, un lloc on els ciutadans nouvinguts
s’han integrat, s’han pogut identiﬁcar amb el
país i han contribuït a la construcció, per a tots
plegats, d’un futur millor.
Cal recordar que durant els anys setanta els ciutadans d’aquest país, fossin nascuts aquí o fossin
procedents d’altres indrets, van haver de lluitar i
treballar per recuperar els drets democràtics que
el franquisme havia arrabassat. I, justament, un
dels drets que se’ns havia pres era el de la plena
oﬁcialitat de la llengua pròpia. En el camp de

l’ensenyament, la presència del català era pràcticament nul·la i per això les associacions de pares
i mares, el professorat, la societat civil, els partits
polítics, tots, conjuntament, van tenir un paper
protagonista en l’exigència de recuperar el català
i fer-ne una eina d’inclusió social i d’integració.
Per això, la Llei de normalització lingüística
de 1983, aprovada per un ampli consens de la
societat catalana, ja va establir que el català,
com a llengua pròpia de Catalunya, era també la
llengua de l’ensenyament. I es feia, justament,
per superar la situació de desigualtat, en aquells
moments absoluta, que patia la llengua catalana

en relació amb la llengua oﬁcial de l’Estat, omnipresent a Catalunya.
Avui, vint-i-tres anys després d’aquella llei, la situació sociolingüística de la llengua catalana evidentment que no és comparable, especialment
en àmbits com l’ensenyament. Malauradament,
però, els resultats que presenten els centres
educatius de Catalunya quant a la catalanització
no responen exactament a les expectatives de
les polítiques educatives aplicades des de la Llei
del 83; uns resultats marcats per la impressió
general d’haver tocat sostre i que ens indiquen
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que s’ha d’actuar amb determinació i s’han de
consensuar estratègies de catalanització relatives
a la docència i a l’ús de la llengua, convingudes i
governades per la mateixa comunitat educativa
i els agents socials.
En aquest sentit, es pot aﬁrmar que a l’educació
secundària es considera que la situació pel que
fa a l’ús de la llengua està estancada. I aquesta
aﬁrmació pot ser vàlida a bona part del territori,
on l’alumnat coneix la llengua, però l’usa poc.
A més, darrerament, també hi ha un acord a
considerar que la situació en l’educació primària no acaba de ser prou satisfactòria, amb uns
comportaments lingüístics no gaire favorables a
l’ús de la llengua, sobretot en els darrers cursos
de primària.
Per tant, la situació del català en l’ensenyament,
tot i que és prou bona, té, certament, un marge
important de millora. Per això cal programar
accions, generar reﬂexions i il·lusions capaces
de capgirar la tendència de vegades regressiva
de la presència i de l’ús de la llengua ﬁns que el
català esdevingui la llengua usada amb naturali-

tat, esdevingui una llengua necessària, d’una necessitat emparada pel prestigi generat en l’àmbit
escolar, i que, òbviament, ha de tenir continuïtat
en l’entorn de l’escola. La societat ha d’arribar
a veure en el sistema educatiu la referència necessària per continuar actuant amb naturalitat en
català cada vegada en més àmbits; de tal manera
que s’entengui com a normal l’ús del català en
sortir de l’escola. La retroalimentació ha de ser
continuada: la catalanitat del sistema educatiu
ha de marcar un referent indispensable per a la
societat i, alhora, l’augment de la presència del
català a la societat ha de consolidar i transmetre
prestigi a la catalanització, iniciada a l’escola.
Òbviament, aquesta extensió de l’ús s’ha de
basar en una concepció democràtica de la catalanització, com a eina d’igualació social, i s’ha
de fer amb la complicitat de tota la comunitat
educativa.
D’entrada, cal, doncs, fer una anàlisi acurada de
la situació. La diagnosi és indispensable per a
l’aplicació del remei i també per a dotar-nos dels
instruments útils per fer efectiu el compromís de
tota la comunitat educativa envers l’ús de la llengua. Si el dinamisme d’alguns sectors va obrir

en els anys seixanta i setanta camins de renovació pedagògica i de normalització lingüística,
si els últims vint anys han servit per assegurar
l’ensenyament del català a totes les generacions
d’alumnes, avui hem de buscar el compromís i
el consens en els diferents àmbits educatius per
aconseguir que l’educació i l’ensenyament de la
llengua actuïn com a instruments veritables de
compensació, de coincidència i d’integració que
facin avançar conjuntament, amb coresponsabilitat i amb rigor, en el procés de catalanització
dels centres.
En aquest sentit el nostre sistema educatiu
ha de garantir el ple coneixement de la llengua,
com a element bàsic i conformador d’una educació oberta al món plurilingüe que s’albira en
l’Europa del futur, i ha de buscar els mecanismes perquè el conjunt de la comunitat educativa
col·labori activament en els esforços a favor de
la generalització del domini i de l’ús del català
en l’àmbit escolar. Una generalització que, tot
i saber que no és la garantia de la continuïtat
de l’ús social de la llengua catalana, és del tot
indispensable per assegurar el futur del català
en la societat catalana.
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EL NOSTRE SISTEMA
EDUCATIU HA DE
GARANTIR EL PLE
CONEIXEMENT DE LA
LLENGUA, COM A
ELEMENT BÀSIC I
CONFORMADOR D’UNA
EDUCACIÓ OBERTA AL
MÓN PLURILINGÜE
QUE S’ALBIRA EN
L’EUROPA DEL FUTUR
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http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf
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http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/annex4_llengua.pdf

Partint d’aquesta base, l’escola catalana ha de
garantir el coneixement i el domini del català i
del castellà, i també d’una llengua estrangera en
grau diferent, ha d’impulsar el plurilingüisme a
l’escola a partir de l’aprenentatge de diferents
llengües europees i ha de facilitar un espai educatiu respectuós de la diversitat lingüística i cultural que conforma la nostra societat, potenciant,
per exemple, quan sigui possible, l’aprenentatge
de les llengües de la nova immigració.

• La revisió i l’impuls, d’acord amb la nova
realitat sociolingüística del nostre alumnat, de
les metodologies de la immersió en l’educació
infantil i primària.

Per tot això, el Departament d’Educació, en el
seu programa 2004-2007, ha volgut explicitar
que la promoció i la consolidació del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament i de
comunicació als centres educatius és un dels
objectius especíﬁcs que han de permetre de
fer una escola catalana innovadora i de qualitat
per a tothom: una educació per a l’equitat, el
progrés i la cohesió social. Per fer-ho possible, i
dins del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social,1
el Departament d’Educació va presentar en el
curs 2004-2005 tot un seguit d’actuacions per
consolidar i potenciar la llengua catalana en
l’ensenyament no universitari,2 les quals tenen
com a eixos fonamentals:

• La creació del Consell Assessor de la Llengua
a l’Escola.

• L’impuls de la llengua catalana
com a llengua vehicular i d’ús als centres
d’ensenyament secundari.
• El seguiment de l’aplicació de la Llei 1/1998,
de política lingüística.

Aquesta creació del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola ha de signiﬁcar, per tant, un pas
en la direcció que ha de permetre que, a partir
de la col·laboració d’experts i tècnics, es ﬁxin
nous objectius i es creïn noves dinàmiques, que
ajudaran a avançar cap a l’esmentada catalanització del nostre sistema educatiu en aquest nou
marc sociolingüístic, i a la revisió i l’impuls de
les metodologies d’immersió que es van començar a aplicar als anys vuitanta, adequant-les
al nou context. En deﬁnitiva, el Consell també
hauria d’ajudar a marcar línies per construir el
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EL CONSELL TAMBÉ
HAURIA D’AJUDAR A
MARCAR LÍNIES PER
CONSTRUIR EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE
L’ESCOLA CATALANA
DEL SEGLE XXI

projecte lingüístic de l’escola catalana del segle
XXI, partint de les idees següents:
• Cal aconseguir fer del català la llengua
de relació habitual als centres educatius.
• Cal que el nostre alumnat, en acabar
l’educació obligatòria, conegui perfectament
la llengua castellana.
• Cal que els alumnes es puguin comunicar
en una altra llengua estrangera.
• Cal plantejar-nos quin hauria de ser el
tractament d’una segona llengua estrangera.
• Cal valorar el paper de les llengües d’origen
de l’alumnat nouvingut.
Objectius del Consell
1. Fer la diagnosi de l’estat de l’ensenyament
de la llengua en el sistema educatiu, a partir
d’estudis ja realitzats i a partir d’estudis
que s’encarregaran a petició del Consell:
el coneixement i el domini de la llengua de
l’alumnat; la formació lingüística i didàctica

del professorat; l’ús de la llengua en tots
els àmbits escolars.
2. Marcar objectius parcials en el camí de
l’objectiu ﬁnal: un sistema educatiu amb
un tractament de llengües eﬁcaç, que té en
el català la llengua vehicular i nuclear; que
garanteix el domini del català i del castellà
de l’alumnat, i el coneixement d’una primera llengua estrangera i de segones llengües
estrangeres d’acord amb les necessitats actuals i el marc escolar plurilingüe.
3. Establir camins de reﬂexió en els grans
apartats: l’ús de la llengua en l’alumnat; la
formació didàctica del professorat; el tractament de les llengües; l’acolliment lingüístic
i la diversitat lingüística.
4. Fer propostes d’estudis sobre funcionaments
escolars i experiències innovadores adreçats
a potenciar i assegurar l’ús del català en el
sistema educatiu.
5. Exercir com a ens consultiu en matèria de
llengua, didàctica de la llengua i continguts
lingüístics i culturals relacionats amb la catalanització del sistema educatiu.
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6. Emetre informes a petició pròpia o sol·licitats
pel Departament d’Educació.
Composició
El Consell s’organitzarà en cinc àmbits de
treball, que respondran als cinc grans temes
plantejats en els objectius del Consell. Cada
comissió tindrà un responsable de grup i una
persona, procedent de l’Administració educativa, hi actuarà de secretari. A ﬁ de donar
un sentit global a les propostes plantejades
pels grups de treball, també es crea la ﬁgura
del president del Consell, que recaurà en una
persona d’una especial rellevància en el món
educatiu i de la llengua del nostre país.
Composició del Consell
• Presidència: Ricard Torrents
(Josep Vallcorba, coordinador)
• Comissió Projecte lingüístic: Carme Junyent
(responsable del grup de treball), Artur
Noguerol, Virgínia Unamuno, Dolors Solé,
Ignasi Garcia, Jordi Balcells i Pere Mayans
(secretari)

• Comissió Formació del professorat: Anna
Camps (responsable del grup de treball),
Assumpta Fargas, Jaume Cela, Oriol Guasch,
Margarida Cambra, Carme Mas i Joan Badia
(secretari)
• Comissió Nova immersió i canvis metodològics:
Ignasi Vila (responsable del grup de treball),
Juli Palou, Carina Siqués, Núria Aragonès,
Montserrat Vilà i Teresa Verdaguer (secretària)
• Comissió Didàctica de la literatura: Josep
Murgades (responsable del grup de treball),
Teresa Colomer, Alfred Sargatal, Margarida
Aritzeta, Llorenç Soldevila, Josep Borrell
i Francesc Ricart (secretari)
• Comissió Coneixement i ús de la llengua:
Xavier Vila (responsable del grup de
treball), Albert Bastardas, Salvador Cardús,
Miquel Strubell, Josep Milà, Mireia Galindo,
Carles de Rosselló, Santi Vial i Carme Yus
(secretària)
Presidit per la consellera d’Educació, Marta
Cid, el Consell Assessor de la Llengua Catalana a l’Escola es va constituir oﬁcialment el dia

13 de juny de 2005, a la seu del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Al
llarg de sis mesos, les diverses comissions han
elaborat els documents, dels quals avui us en
presentem un resum.

Barcelona, febrer de 2006
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa

PRESENTACIÓ
DEL DOCUMENT CONJUNT
RICARD TORRENTS
President del
Consell Assessor

LA PROVA MÉS DIFÍCIL
Si ens preguntem què signiﬁca la compareixença
del Consell Assessor de la Llengua Catalana a
l’Escola en el marc del Pla per a la Llengua i la
Cohesió Social, ens és imprescindible una contextualització ni que sigui sumària.
A cap altre país, dels del nostre entorn, no se
li demana una prova tan difícil com la que es
demana a Catalunya en aquest tombant del segle XXI per mantenir obert el futur de la llengua.

Una prova, però, que no es limita a la llengua
catalana, sinó que afecta tot el sistema educatiu i, amb ell, tot el sistema cultural i social.
De fet, en la llengua com a ciment de cohesió
social, els catalans ens hi juguem el futur de
l’educació, de la nostra prosperitat, de la cultura
que ens identiﬁca, de la nostra continuïtat com
a poble entre els pobles d’Europa.
Podem dir que un segle ens contempla i un altre
ens desaﬁa. L’anterior ens contempla com si fóssim uns supervivents. El segle que hem encetat

ens repta a continuar vius com a catalans, com a
subjectes de la història.
El segle

XX

va superar tres grans proves:

1) La prova de la modernitat, quan la reforma
liderada per Pompeu Fabra i Prat de la Riba
(1914) va vèncer la provincianització de la
llengua catalana.
2) La prova de les dictadures dels dos generals,
Primo de Rivera (1923-1930) i Franco (1939-
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CONCERNEIX LA LLENGUA EN EL CONTEXT
DELS TRES GRANS
FENÒMENS DE LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA: LA IMMIGRACIÓ,
LA MUNDIALITZACIÓ,
LES NOVES TECNOLOGIES

1975), quan les minories de la societat civil
van fer front a la persecució de l’ús del català.
3) La prova de la democràcia imperfecta
(1978-200--), quan les lleis darwinistes del
mercat juguen a favor de la llengua més forta,
especialment si l’Estat hi contribueix.
Quina és la prova dels catalans del segle XXI?
Com les anteriors, és de llengua i molt més que
de llengua. Concerneix la llengua en el context
dels tres grans fenòmens de la Catalunya contemporània: la immigració, la mundialització, les
noves tecnologies.

LA LLENGUA NO ÉS UNA ILLA.
L’ESCOLA, TAMPOC
Si, doncs, volem superar la prova de la llengua, hem d’abordar la qüestió lingüística sense
simpliﬁcar-la, sinó assumint-ne tota la complexitat, alhora que tractant-la en tota la seva
especiﬁcitat i des dels seus diferents àmbits,
un dels quals és el sistema educatiu. Com un
tot, que va de l’escola maternal a la Universitat,
de l’aprenentatge d’escoltar i parlar, de llegir
i escriure, a la recerca cientíﬁca aplicada als
processos cognitius de l’aprenentatge.
L’especiﬁcitat del tractament implica contemplar
el sistema educatiu com una unitat. Primerament, com una unitat de coneixement, per tal de
contrarestar la fragmentació de les ciències que
converteix l’educació en un laberint. Segona-

ment, com un conjunt format de trams, el més
llarg i ample dels quals és el de l’ensenyament
primari i secundari, aquell on s’ensenyen i
s’aprenen les coses decisives de la vida, entre les
quals hi ha escoltar, parlar, llegir i escriure.
Aquí justament, en els infants, els adolescents i
els joves, és on els països que ens van al davant
en educació –i no únicament en educació– concentren més esforços i és aquí on tothom qui
s’interessi pel futur de la llengua i de la societat
catalanes convindrà que és un futur que va lligat
decisivament a l’educació.
Ara bé, l’escola no és una illa, no pot assumir
tota sola la qüestió de la llengua. Hi ha unes
responsabilitats que pertoquen a l’escola i unes
altres de compartides, com és tractar la llengua
com un factor de promoció individual alhora
que com un factor cohesionador de la societat.
Ensenyar català a l’escola serveix de poc si no
s’aprèn que fora de l’escola és necessari.
D’aquesta intersecció de llengua, escola, societat, en neix la necessitat de programes com el
que ha presentat el Departament d’Educació. LIC
(llengua, interculturalitat i cohesió social) són
sigles terriblement odioses com totes les sigles,
però totes les sigles són terriblement útils gràcies
al seu poder de condensació. Les tres inicials
contenen tota una mina de conceptes, investigacions, reﬂexions i propostes, derivades de les
ciències de la llengua i de l’educació, i procedents d’experiències de diversos països amb
problemàtiques anàlogues.
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Sobretot, però, el Pla LIC, el Pla per a la Llengua
i la Cohesió Social, vol situar-se en la continuïtat
històrica de l’educació a Catalunya. Tenim una
tradició educativa que ens avala, alhora que ens
exigeix avançar. També tenim exemples actuals
de països que saben construir un sistema educatiu eﬁcient. La comparació amb el nostre passat
és tan necessària com ho és la contrastació amb
models de fora dels quals podem aprendre.

jecte ordenat per a aconseguir un ﬁ», o com
un «conjunt orgànic de directrius i de mesures
adreçades a resoldre un problema o una situació
determinats».
Doncs el pla que presentem és això, un conjunt orgànic a) d’idees i b) de propostes d’acció. Les idees
van adreçades a entendre millor la situació en canvi
constant del conjunt Educació / Llengua / Escola.
Les propostes d’acció van adreçades a intervenir
en aquest conjunt en la direcció de promoure
l’aprenentatge del català enfortint la cohesió
social. Un pla, en resum, que té com a objectiu
ensenyar amb eﬁciència la llengua catalana en
els centres educatius de Catalunya.

EL QUE ENS SEPARA, EL QUE ENS UNEIX
Entre les nombroses deﬁnicions de la llengua,
aquesta és la que toca el fons més sensible del
que tractem. La llengua és el que ens separa
i el que ens uneix. El mite de Babel explica que
les llengües ens poden separar i alguns dels seus
intèrprets, si poguessin, eliminarien la diversitat
de llengües. El mite de Pentecosta, per contra,
explica que tothom, sense abandonar la pròpia
llengua, pot entendre’s amb tothom. La llengua
separa, només si ens volem separar. La llengua,
tota llengua, uneix, si ens volem unir.
Què es presenta, doncs, avui? Senzillament, el
que indica l’emblema Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social. És com un senyal, com un focus
que dóna visibilitat a la complexa intersecció
dels tres components: Educació / Llengua / Societat. O, si ho voleu, Escola / Llengua catalana /
Poble català.
Avui es presenta un pla. Un pla és un artefacte
que els diccionaris deﬁneixen com «un pro-

UN PLA, EN RESUM,
QUE TÉ COM A
OBJECTIU ENSENYAR
AMB EFICIÈNCIA LA
LLENGUA CATALANA
EN ELS CENTRES
EDUCATIUS DE
CATALUNYA

A qui es presenta? En primera instància ens el
presentem a nosaltres mateixos. Els receptors
primers són els diversos equips que treballen en
aquest àmbit. De fet, el programa LIC neix de la
seva experiència, de la seva capacitat crítica i del
seu entusiasme renovat. A la base del programa
hi ha la ciència i l’experiència acumulades durant
anys de bregar a primera línia, a les escoles i als
instituts, o a la rereguarda, des de serveis del Departament, com el SEDEC, departaments universitaris, grups de recerca o de treball. En segona
instància el Pla LIC es presenta a la comunitat
educativa de Catalunya, als ensenyants i educadors, de dalt a baix, i hi comprèn tots els trams,
de l’educació infantil a la universitària, amb tots
els àmbits de docència i de recerca implicats en
la qüestió, i de banda a banda, dels ensenyants
als pares, dels responsables polítics als agents
socials, dels opinadors als creadors d’opinió.
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PREFERIM TENIR CONFIANÇA
EN LA REALITAT
Qui presenta el Pla? En última, o primera, instància el presenta el Departament d’Educació.
Atès, però, que el Pla comprèn un Consell
Assessor amb la ﬁnalitat d’elaborar un document
de referència, aquesta part del Pla la presenta el
Consell mateix.

PARTINT DE L’EXPERIÈNCIA D’AQUEST CONSELL ASSESSOR DEMANEM QUE ES CREÏ
UNA INSTÀNCIA TRANSVERSAL PER CONTINUAR AUSCULTANT EL BATEC
DEL TRIANGLE EDUCACIÓ / LLENGUA / SOCIETAT

El Consell, creat a iniciativa del Departament
d’Educació, està format per cinc grups de treball.
Cada grup de treball ha elaborat un document.
Cadascun dels cinc documents ha passat per
la lectura de tots els membres del Consell,
per la discussió en comú i, si ha escaigut, per
la revisió. El document ﬁnal, que recull els de
cadascun dels cinc grups, el Consell Assessor
se’l fa seu solidàriament. Val a dir que el treball
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en grup, vist des de la presidència del Consell,
s’ha desplegat en un clima de diàleg i debat que
ha afavorit unes conclusions compartides.

fer-ne un seguiment contrastat i assessorar
els responsables de les polítiques educatives
i de la seva aplicació.

Tal com vaig tenir ocasió de subratllar en l’escrit
inicial d’intencions, valoro molt positivament
que des del Departament d’Educació s’hagi
demanat a experts universitaris i no universitaris
l’aportació d’un assessorament de qualitat en
una de les qüestions més decisives, potser

A l’últim, com es presenta el document? Cadascun dels responsables de grup presenta el document de treball, elaborat pel seu grup i assumit
per tot el Consell.

la primera més decisiva, per a l’ensenyament
i l’educació a Catalunya.

Com a president no faig sinó introduir i presentar
el document ﬁnal amb modèstia, fermesa i conﬁança. Amb modèstia perquè conec la complexitat de la qüestió en si mateixa i en les diﬁcultats
externes que s’hi afegeixen. Però amb fermesa,
perquè ens hem mantingut en els límits de les
diverses ciències implicades en el Pla per a la
Llengua i la Cohesió Social i en les dades disponibles més ﬁables. Amb conﬁança, perquè ni

Per això, partint de l’experiència d’aquest Consell
Assessor, que considerem molt positiva, demanem que es creï una instància transversal, amb
la participació d’experts en educació dels diferents àmbits i nivells, per continuar auscultant el
batec del triangle Educació / Llengua / Societat,

les diﬁcultats inherents a la comesa educativa ni
els entrebancs d’interessos no educatius no ens
desmobilitzen. Encara preferim tenir conﬁança
en la realitat.

CONCLUSIONS
DE LA COMISSIÓ
PROJECTE LINGÜÍSTIC

EL PLC, COM A PART DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC), ÉS EL RECULL
ORGANITZAT DELS ACORDS QUE VA ELABORANT LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE
LES PROPOSTES PER A L’ENSENYAMENT
I L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I
LA COMUNICACIÓ.
El PLC ha de convertir el centre en el nucli
d’una proposta d’educació lingüística i educativa d’entorn, que inclogui altres institucions i

organitzacions de base, i que les coordini. Ha
de fer possibles els canvis en la metodologia de
l’ensenyament o les estructures de l’aula per
permetre les interaccions entre iguals i amb el
professorat, i reestructurar els espais i el temps
per aprendre tenint en compte l’afavoriment de
la comunicació entre qui educa i qui aprèn. Això
suposa la necessitat de coordinar, en primer lloc,
totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge
de les diferents llengües que s’ensenyen als
centres; en segon lloc, les activitats lingüístiques

i les dels llenguatges especíﬁcs de les àrees
d’expressió, i ﬁnalment, les propostes didàctiques centrades en els aspectes lingüístics de
la resta d’àrees curriculars, especialment les
orientades a l’ús de la interacció com a eina per
a la construcció dels coneixements.
En l’elaboració del projecte cal tenir en compte
la situació sobre la qual es vol incidir, els objectius lingüístics i comunicatius, el procés que
se seguirà, la formació permanent del profes-
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sorat que caldrà, els continguts i les activitats
concretes, l’estructura de l’organització que farà
possible portar-lo a la pràctica i, ﬁnalment, les
formes de regulació de la realització del PLC.
Atès que un dels objectius fonamentals de
la tasca educadora ha de ser formar parlants
plurilingües i pluriculturals, l’assoliment de la
competència plena en català i castellà és la
garantia que l’escola proporciona als alumnes
el coneixement lingüístic que els cal per tenir
les mateixes oportunitats. Aquest coneixement
inclou el respecte per la diversitat lingüística
i el desig d’aprendre altres llengües.
Els canvis en la composició sociolingüística del
nostre país a causa de la immigració han de ser
tinguts en compte en el PLC d’acord amb la
incidència que tinguin en l’escola i el seu entorn.
Les llengües d’origen dels alumnes han de ser
presents a l’escola, ja sigui en el mateix aprenentatge de la llengua, ja sigui de manera simbòlica;
cadascun dels alumnes ha de trobar en l’escola
el reconeixement de la seva aportació al patrimoni cultural d’aquesta. A més, en tots els centres
caldrà tenir en compte aquestes llengües i cultures per potenciar les actituds positives davant
d’aquesta diversitat i desenvolupar els procediments lingüístics de reﬂexió sobre la llengua i la
comunicació.
Pel que fa a l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’objectiu ha de ser que l’alumnat sigui
capaç d’utilitzar aquestes llengües per a la comprensió dels coneixements especíﬁcs de les dife-

rents àrees curriculars, per a la comunicació amb
altres persones en situacions quotidianes i per
accedir a la cultura i a la comprensió de l’altre.
El projecte lingüístic de centre pot ser un instrument de reﬂexió sobre el perill que comporta per
al desenvolupament de competències lingüístiques i per a la integració social de les persones
la restricció del català als espais vinculats al
currículum escolar i la seva desvinculació de les
relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc.
En aquest sentit, el professorat no pot relativitzar
la importància de la llengua ni desvincular-se
d’un projecte que proporciona les eines fonamentals per a la formació dels alumnes.

IDEES CLAU
• El PLC és el recull organitzat dels acords de la
comunitat educativa sobre les propostes per a
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües
i la comunicació.
• Els centres han de ser el nucli d’una proposta
d’educació lingüística d’entorn, que inclogui
altres institucions i organitzacions de base
i que les coordini.
• Un dels objectius fonamentals de la tasca
educadora ha de ser formar parlants
plurilingües i pluriculturals amb respecte
per la diversitat lingüística i desig d’aprendre
altres llengües i conèixer altres cultures
i literatures tant orals com escrites.
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EL PROFESSORAT NO
POT RELATIVITZAR LA
IMPORTÀNCIA DE LA
LLENGUA NI DESVINCULAR-SE D’UN PROJECTE
QUE PROPORCIONA LES
EINES FONAMENTALS
PER A LA FORMACIÓ
DELS ALUMNES

• L’assoliment de la competència plena en
català i castellà és la garantia que l’escola
proporciona als alumnes el coneixement
lingüístic, comunicatiu i literari que els cal
per tenir les mateixes oportunitats.
• Les llengües d’origen dels alumnes han de
ser presents a l’escola, ja sigui en el mateix
aprenentatge lingüístic, ja sigui de manera
simbòlica, com a reconeixement del patrimoni
cultural que hi aporten.
• La restricció del català als espais vinculats
al currículum escolar, i la seva desvinculació
de les relacions interpersonals, afectives,
lúdiques, etc., diﬁculta l’assoliment de competències lingüístiques i la integració social
de les persones.
• L’aprenentatge de la llengua s’ha de situar en
el marc de l’aprenentatge global curricular. Per
tant, implica totes les matèries, des de la
llengua i la seva variació ﬁns als usos especíﬁcs en cada disciplina. A més, la llengua ha
de ser plantejada com un aprenentatge que
durarà tota la vida.
• El professorat no pot relativitzar la importància
de la llengua ni desvincular-se d’un projecte
que proporciona les eines fonamentals per
a la formació dels alumnes.
• Cal implicar les famílies en el PLC perquè projectin en els ﬁlls la valoració per l’aprenentatge
i l’ús de les llengües, fonamental per al desenvolupament de competències comunicatives
en la llengua de l’escola.

• El PLC ha d’abastar també les activitats no
docents que impliquen altres membres de
la comunitat educativa, com ara el menjador,
les activitats extraescolars, etc., on els usos
lingüístics haurien de ser coherents amb els
del centre.
• El projecte lingüístic de centre pot vetllar
també per la diversiﬁcació d’instruments,
de moments i d’objectius d’avaluació a ﬁ
d’ajudar l’alumnat a percebre i entendre els
seus comportaments lingüístics i a millorar-los.

CONCLUSIONS
DE LA COMISSIÓ
FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT

EL DOCUMENT DE LA COMISSIÓ LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES
I LITERATURA S’ESTRUCTURA EN DIVERSOS
APARTATS D’ANÀLISI SOBRE LA SITUACIÓ
ACTUAL DE L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES
I LES NECESSITATS FORMATIVES, LES MODALITATS DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL
PROFESSORAT, ELS AGENTS I ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ I L’AVALUACIÓ DE
LES ACCIONS FORMATIVES. FINALMENT ES
FORMULEN UN SEGUIT DE PROPOSTES

que es consideren bàsiques per millorar la
formació del professorat que ha d’ensenyar
llengües i literatura.
A. Concepció de la formació: es concep la
formació en una perspectiva d’aprenentatge
al llarg de tota la vida, pròpia d’una cultura
professional, que comença en la formació inicial i continua al llarg de la vida professional.
S’entén que la formació és un dret i un deure
de tot professor al qual l’administració ha de

donar resposta. Com a part d’un col·lectiu de
centre, la formació del professorat ha de poder
tenir un vessant individual i un altre de grup.
En el moment actual, la formació del professorat de llengües ha de partir de la consideració
que la formació lingüística dels alumnes ha de
ser vista com un tot; que les llengües, les actituds i els valors que s’hi associen no s’aprenen
només a l’escola i que l’ús de les llengües es
produeix de forma multimodal, de manera que
els estudiants han d’aprendre a gestionar la
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diversitat de textos que els diferents medis
generen i exigeixen.
B. La situació actual com a generadora de
necessitats formatives sobre l’ensenyament
de les llengües: per detectar les necessitats
de formació es parteix d’una anàlisi de la
diversitat de les llengües a l’escola i en els
entorns familiars en el cas concret de Catalunya. I es complementa amb una descripció
de la diversiﬁcació actual de les ciències de

referència, tant les ciències del llenguatge
com de la didàctica de la llengua. S’aborda la
situació de la formació inicial tant de primària
com de secundària, i la de la formació permanent. S’assenyala la importància de la relació
entre la recerca i la formació. I ﬁnalment es
ﬁxen uns objectius de la formació lingüística
referits tant al professorat de llengua com al
conjunt del professorat.

C. Sobre la formació permanent: es dedica tot
un apartat especíﬁc a parlar de les modalitats de la formació permanent en l’àmbit
d’ensenyament de llengües i de literatura.
S’exploren diferents tipologies de formació:
plans generals, plans especíﬁcs acotats en
el temps i orientats temàticament, formació
en centres, actualització de coneixements,
construcció d’una comunitat cientíﬁca i
recerca sobre ensenyament de llengües. La
idea central, però, és que la formació del pro-

fessorat s’ha de concebre com una formació
en xarxa, en què les diferents instàncies i les
formes diverses de participació estableixin
interrelacions múltiples que potenciïn el
treball conjunt.
D. Agents de la formació del professorat:
s’enumeren i es descriuen els agents tant de
la formació inicial com de la permanent. Se
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situa el paper de la universitat, del professorat d’aula que pot fer de tutor en la formació
inicial, de l’Administració educativa. Quant a
la formació permanent, s’analitza el paper del
professorat en general, el perﬁl del formador en llengua i literatura, i les funcions de
l’Administració educativa.
E. Continguts de la formació del professorat:
entrant en el contingut central de la formació,
es proposa una base sòlida de coneixement

vol una formació de qualitat, exigent
i rigorosa.
G. Propostes i recomanacions: ﬁnalment es
conclou amb una sèrie de propostes i recomanacions, que, per la seva importància i a
manera de síntesi, enumerem amb més detall.
Es presenten en sis apartats:

LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES HA DE PARTIR DE
LA CONSIDERACIÓ QUE LA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA DELS ALUMNES
HA DE SER VISTA COM UN TOT

de llengües, acompanyada d’una formació lingüística i psicosociolingüística. Es detalla en
què hauria de consistir la formació didàctica.
I s’afegeix la importància de la formació en
ciències socials i humanes.
F. Avaluació de la formació: no es vol deixar de
banda la importància que ha d’anar adquirint
l’avaluació de les accions de formació, si es

1. Coneixement de llengües
• Establir les condicions per assegurar
que tot el professorat coneix adequadament les dues llengües oﬁcials i una
llengua estrangera.
• Facilitar l’aprenentatge de llengües
primeres de l’alumnat nouvingut.
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2. Estructura i continguts de la formació
inicial
• Elaborar un marc de referència per als
nous plans d’estudi de formació inicial
del professorat.

ELABORAR UN MARC
DE REFERÈNCIA PER
ALS NOUS PLANS
D’ESTUDI DE FORMACIÓ INICIAL DEL
PROFESSORAT

• Ampliar el període actual de formació
inicial dels mestres.
• Potenciar una formació àmplia per als
mestres i un itinerari especíﬁc sobre
ensenyament de llengües.
• Revisar els currículums de les llicenciatures de ﬁlologia amb relació: a) als
continguts i models teòrics de llengua i
literatura; b) a la preparació dels futurs
docents perquè puguin ensenyar com a
mínim dues llengües i en dues llengües.
• Posar en marxa el postgrau de formació
del professorat de secundària (previst a
la LOE).
• Crear un postgrau interuniversitari
d’«Estudis avançats en ensenyament
de llengües en situació plurilingüe».
• Ampliar els períodes de pràctiques
com a primer pas per a la inserció dels
aprenents en la tasca educativa.
• Crear una xarxa de centres educatius
de pràctiques.
• Reconèixer la feina especíﬁca de tutor
formador de pràctiques.

• Establir una estreta relació entre el
professorat universitari responsable
acadèmic dels alumnes en pràctiques
i els tutors formadors dels centres
educatius.
• Planiﬁcar un període d’inserció
professional del professorat novell,
a cavall entre la formació inicial
i la permanent.
3. La formació permanent
• Promoure els equips de treball en els
centres a l’entorn de projectes de millora
de la docència de llengua i literatura.
• Promoure equips i seminaris d’intercanvi
en els centres.
• Crear plans d’ajut a l’elaboració de
projectes lingüístics de centre.
• Crear les condicions perquè l’acció
inicial de les aules d’acollida esdevingui
una acció de la globalitat dels centres.
• Atendre la necessària actualització
en continguts especíﬁcs sobre
l’ensenyament de les llengües entre
el professorat i proposar plans de
formació enfocats temàticament que
han de permetre tractar de manera transversal continguts generals de formació.
• Promoure plans de formació estructurats en xarxa.
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• Promoure la comunicació entre
el professorat mitjançant espais virtuals
o no virtuals: escrits i presencials.
• Establir incentius per avançar en la
formació del professorat i per participar,
si es considera convenient, en accions
i plans de formació.
4. La recerca sobre l’ensenyament
de llengües i la formació
• Promoure accions de formació basades
en la recerca sobre la pràctica docent.
• Facilitar al professorat la disposició
d’espais de dedicació (total o parcial)
a la recerca.
• Promoure línies de recerca sobre
l’ensenyament de llengües ﬁnançades
per convocatòries competitives
especíﬁques sobre l’ensenyament
de llengües.
• Promoure la interrelació dels grups de
recerca universitaris sobre l’ensenyament
de llengües i literatura.
• Promoure la creació d’un institut interuniversitari de recerca sobre
l’ensenyament de llengües en entorns
plurilingües.
5. La formació de formadors
• Garantir la formació de formadors,
de manera que l’estatus de formador

esdevingui un esglaó important
en el desenvolupament professional
del professorat.
6. L’avaluació de les accions de formació
• Establir mecanismes de valoració de
l’impacte de les accions formatives del
professorat, tant per als programes de
formació com de la formació en els
centres.

CONCLUSIONS
DE LA COMISSIÓ
NOVA IMMERSIÓ I CANVIS
METODOLÒGICS

EL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA S’HA
MODIFICAT EN ELS ÚLTIMS ANYS. ELS TRETS
MÉS RELLEVANTS SÓN ELS SEGÜENTS:
• AUGMENT DE L’HETEROGENEÏTAT LINGÜÍSTICA A LES AULES. JUNTAMENT AMB EL
CATALÀ I EL CASTELLÀ CONVIUEN NOVES
LLENGÜES, ALGUNES DE LES QUALS SÓN
PARLADES PER UN NOMBRE ELEVAT
D’ALUMNES. AQUESTA TENDÈNCIA ES
MANTINDRÀ EN ELS PRÒXIMS ANYS.

• Les actituds lingüístiques envers el català i el
castellà s’han modiﬁcat en part. Així, una part
dels adolescents i les adolescents hispans que
s’incorporen tardanament manifesten reticències envers l’ensenyament en llengua catalana,
tot i que cal recordar que la immensa majoria
de les famílies nouvingudes i autòctones
mantenen actituds positives envers el català.
• Les dades mostren que el sistema educatiu té
diﬁcultats per assegurar plena competència en
llengua catalana i castellana a tot l’alumnat.

No obstant això, alguns dels trets bàsics del
nostre sistema educatiu no s’han modiﬁcat, si bé
han canviat les condicions d’aplicació:
• Així, una gran part de les criatures de Catalunya s’escolaritza en programes de canvi de
llengua de la llar a l’escola.
• La situació sociolingüística de l’alumnat i els
objectius de l’escola inclusiva fan impossible
determinades condicions organitzatives dels
programes d’immersió lingüística dissenyats
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a ﬁnals dels anys vuitanta, com, per exemple,
la voluntarietat de les famílies o l’existència
de professorat bilingüe, en què es basaven
aquests programes.
• Per les mateixes raons no es pot pensar en
el disseny de programes de manteniment de
la llengua familiar.
• La inexistència de les condicions organitzatives
clàssiques dels programes d’immersió
lingüística en què s’escolaritza una gran part
de la infància i l’adolescència a Catalunya no
signiﬁca la seva condemna al fracàs escolar.
Per això, cal una nova manera de fer que incorpori els punts forts de la immersió lingüística:

LA PRÀCTICA EDUCATIVA HA DE POSSIBILITAR
LA NEGOCIACIÓ
PERMANENT DEL QUE
ES FA I ES DIU
A L’AULA PER
A TOT L’ALUMNAT

• La situació actual comporta una pràctica
educativa que faci de la diversitat lingüística
l’eix vertebrador de les activitats d’ensenyament
i aprenentatge.
• La pràctica educativa ha de possibilitar la
negociació permanent del que es fa i es diu
a l’aula per a tot l’alumnat. En aquest sentit,
l’activitat dialògica professorat-alumnat basada
en la llengua oral ha d’impregnar totes les
activitats d’ensenyament i aprenentatge en tots
els nivells educatius.
• S’ha de modiﬁcar la perspectiva clàssica en els
processos d’ensenyament i aprenentatge,
segons la qual el professorat parla i explica
i posteriorment l’alumnat realitza tasques
individuals. La primacia de l’activitat dialògica
comporta una manera diferent d’actuar
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a l’aula i una organització diferent de
l’alumnat que ha d’estar al servei de la seva
activitat conjunta.
• S’ha de considerar una manera diferent
d’avaluar l’alumnat on tingui molt més
pes la seva actuació real en el context escolar.
L’avaluació ha de retre comptes dels progressos
de l’alumnat i de les seves capacitats, i no ha
de quedar emmascarada pel coneixement que
l’alumnat té de la llengua de l’escola.
• Aquesta manera de fer implica projectes
col·lectius consensuats als centres escolars
que promoguin la innovació educativa. A
diferència dels anys en què es va desenvolupar la immersió lingüística a Catalunya, la
innovació educativa no pot quedar limitada al
parvulari, sinó que ha de ser assumida en totes
les etapes del sistema educatiu de Catalunya.
No obstant això, aquests fets no signiﬁquen
«oblidar» la llengua inicial de l’alumnat:
• Una part important de l’èxit dels programes
d’immersió lingüística es relaciona amb la
manera de tractar la llengua familiar de
l’alumnat. Per això, cal tenir en compte
la llengua de l’alumnat tant a nivell simbòlic
com en la pràctica educativa.
• L’adquisició de la llengua catalana com a nova
llengua és un procés llarg, ple d’anades i
tornades, en què les errades formen part
d’aquest procés. Aquestes errades estan
inﬂuïdes per les característiques de la llengua
familiar de l’alumnat i acostumen a ser

semblants per al grup que parla aquesta llengua i a aparèixer en el mateix moment al llarg
de l’adquisició de la llengua catalana. Per evitar
la seva fossilització, cal un coneixement formal de la llengua catalana i de la llengua inicial.
Una pràctica educativa amb aquestes característiques implica modiﬁcacions en l’organització
escolar:
• Les aules d’acollida són un bon recurs organitzatiu, però els recursos dirigits a l’alumnat
nouvingut no s’esgoten a les aules d’acollida.
Així, són possibles altres maneres d’organitzar
els recursos humans i materials per garantir
el progrés de l’alumnat nouvingut i, a la vegada, utilitzar la diversitat lingüística al centre
com a forma de suport per a la incorporació
d’aquest alumnat als centres escolars.
• Les mesures organitzatives han de tenir en
compte la possibilitat de treballar els continguts escolars de manera més transversal
i menys parcel·lada, cosa que encara passa
actualment. A més a més, s’han d’optimitzar
els recursos humans i materials modiﬁcant les
característiques organitzatives que calgui per
poder desenvolupar una pràctica educativa
més adequada a l’heterogeneïtat real de les
aules.
Finalment, el treball de les escoles i dels instituts ha d’estar basat en plans d’entorn sobre la
base de projectes educatius consensuats que,
entre altres coses, comportin l’augment de la
presència de la llengua catalana en el territori.

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA NO POT QUEDAR
LIMITADA AL PARVULARI, SINÓ QUE HA DE
SER ASSUMIDA EN TOTES LES ETAPES DEL
SISTEMA EDUCATIU DE
CATALUNYA

CONCLUSIONS DE LA
COMISSIÓ DIDÀCTICA
DE LA LITERATURA

ÉS BO QUE DES DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, POSATS ELS SEUS RESPONSABLES
A CONSTITUIR UN CONSELL ASSESSOR DE
LA LLENGUA CATALANA, HAGIN CONSIDERAT
CONVENIENT DE RESERVAR A LA LITERATURA UN DELS ÀMBITS DE TREBALL CREATS A
AQUEST EFECTE.

És bo perquè, amb vista al foment de la llengua dins –i des de– l’aparell escolar, al costat
d’àmbits especíﬁcament relacionats amb la
planiﬁcació i amb la pràctica i la docència de
l’idioma, s’ha sabut preveure-n’hi també un altre
de vinculat amb la literatura, la qual, tot just
perquè és feta, en primera instància, de llengua,
no sols contribueix a l’elaboració d’aquesta, sinó
que, igualment, la pressuposa. De manera que si,
per a la creació literària, és indispensable un bon
domini de l’eina lingüística, per al simple ús tant

formal i convencional d’aquesta, com per a un de
més lúdic i deseixit, resulta no menys important
una base literària consistent.
Gràcies a aquesta base és que, mitjançant el
ritme del vers, l’entrellat de la ﬁcció i l’encís
de l’esceniﬁcació, pervenim amb major consciència
sobre la llengua en tant que instrument
A. Ruscio, 2004, Los orígenes del racismo, Le Monde Diplomamal·leable
amb
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CAL ESPERANÇAR
L’ENGEGADA
D’UNA DINÀMICA
RETROALIMENTADORA
ENTRE L’ÚS VIU DE LA
LLENGUA I EL CONSUM
ACTIU DE LA
LITERATURA
QUE S’HI VEHICULA

La literatura ens ajuda a moblar, amb paraules,
l’imaginari. I de la dialèctica que s’estableix
entre aquest i aquella se’n deriva una més gran
capacitat de gaudi intel·lectual i una més eﬁcaç
competència lingüística.
És llavors competència –i deure– de l’Administració adoptar mesures que fomentin l’hàbit
de la lectura entre la població escolar. Tot
elaborant cànons, si no prescriptius, sí almenys
orientatius. Tot potenciant les biblioteques
escolars, en els seus fons i en l’espai i
en el temps que els siguin reservats. Tot impulsant les geograﬁes literàries, de manera que
la lectura del text vagi acompanyada de la
visita al lloc real escenari de la ﬁccionalització
literària. Tot vetllant per la formació permanent
del professorat, amb vista tant a augmentarne els coneixements com a incentivar-ne la
motivació.
De tot plegat, cal esperançar-ne l’engegada
d’una dinàmica retroalimentadora entre l’ús viu
de la llengua i el consum actiu de la literatura
que s’hi vehicula. El procés de normalització
lingüística, al capdavall, ha de ser igualment
indestriable del guany en incidència i en prestigi de la literatura que s’hi crea.

CONCLUSIONS
• La crisi que avui pateix la literatura, i en especial el seu ensenyament, no és d’extinció ni de
substitució, sinó de reubicació del seu estatus

i de la seva vigència educativa enmig d’un
món canviant.
• L’escola, en tant que agent socialitzador per
excel·lència, ha de contribuir activament a la
revaloració de la literatura: tot preservant la
transmissió del seu llegat històric; tot fent-la
abellidora entre l’abassegadora oferta en ﬁcció
per obra de la galàxia audiovisual; tot vinculant l’aprenentatge i el gaudi amb un
de paral·lel a propòsit de la llengua.
• Qualsevol intent de reforma en profunditat a
llarg termini dins l’àmbit escolar –en especial pel que fa a matèries tan vertebradores
com són la llengua i la literatura– passa per
l’exercici d’una voluntat política que, sempre
dins la legalitat establerta, estigui per damunt
de canvis conjunturals i de maniobres partidistes.
• La didàctica de la llengua i la didàctica de la
literatura, per ser efectives en els seus respectius àmbits, han d’involucrar-se en una dinàmica retroalimentadora, que les converteixi en
activitats indissolublement complementàries
i no pas fent-les l’una subsidiària de l’altra.
• El potenciament de la dimensió oral de la
literatura és bàsic per replantejar-ne un
ensenyament que, a més de fer-la immediata
i comprensible, incideixi de manera eﬁcaç
en els usos vius, tant formals com informals,
instrumentals com lúdics, de la llengua.
• L’establiment d’un cànon de lectures, basat
en un consens de tots els agents implicats,
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brindaria un suport textual orientatiu i cohesionat en aquest procés de recuperació de
l’oralitat en l’ensenyament de la literatura.
En l’elaboració d’un tal cànon caldria prendre
en consideració textos d’autors i d’obres de
coneixement inexcusable i, així mateix, textos
especialment aptes tant per a la iniciació en
la lectura literària com per a la realització oral
d’aquesta.
• Disposar d’unes infraestructures adequades
és condició indispensable per al foment de la
lectura. Això vol dir potenciar les biblioteques
escolars, ara per ara mancades de suﬁcients
fons consultables, de personal preparat que
les atengui, de prou estímuls per atreure-hi els
potencials lectors.
• En el marc dels programes docents és, així
mateix, de vital importància destinar un temps
i un espai per a la lectura, delimitar amb precisió les competències educatives en relació
amb la literatura, dedicar a la literatura un espai curricular especíﬁc i servir-se’n preferentment com a mitjà d’integració de l’alumnat
nouvingut.
• El dèﬁcit acumulat en tants aspectes de la
lectura i de desconeixement del país demana
que s’impulsin geograﬁes literàries i suports
audiovisuals a ﬁ d’acostar l’alumnat a la
literatura incardinada en el medi que l’ha
vista fruir i que sovint l’ha condicionada. Una
pràctica d’aquest tipus, present al llarg de
tota l’escolaritat, ha de contextualitzar

i acostar la lectura i el gust per una literatura,
que és manifestació d’una manera d’entendre
el món.
• La indefugible formació permanent amb què
cal vetllar per la competència del professorat
ha de prioritzar l’adquisició per part d’aquest
dels recursos necessaris –tant interpretatius
des de l’oralitat com organitzatius des de les
noves tècniques comunicatives– perquè pugui
transmetre un major coneixement de la llengua
mitjançant una més gran comprensió de la
literatura.
• A més de fer sentir la seva veu en els canvis
en marxa dels estudis universitaris tot manifestant-hi les necessitats reals de l’àmplia base
del sistema educatiu, l’escola ha d’avenir-se
per això mateix a col·laborar amb institucions,
tant públiques com privades, implicades en la
lectura, en l’activitat literària i en la conscienciació lingüística.

CONCLUSIONS DE LA
COMISSIÓ CONEIXEMENT
I ÚS DE LA LLENGUA

TRES DÈCADES DESPRÉS DE LA FI DE LES
GRANS IMMIGRACIONS QUE VAN TRANSFORMAR EL MAPA IDIOMÀTIC DEL PAÍS DURANT
EL FRANQUISME, I DUES DÈCADES DESPRÉS
QUE EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ DEL
CATALÀ ANÉS PRENENT EMBRANZIDA EN
L’ENTORN ESCOLAR, QUINA ÉS LA SITUACIÓ
LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA?

Avui el català és l’idioma vehicular principal en
l’ensenyament primari, té un lloc destacat en
l’ensenyament secundari i un paper principal en
el funcionament administratiu de les escoles. Tot
i les mancances, el coneixement del català ha
crescut de manera molt considerable entre les
noves generacions, tant oralment com, sobretot,
pel que fa a la llengua escrita.
Els canvis han estat molt menys notables als
patis i als passadissos. Igual com trenta anys

enrere, l’alumnat de llengua inicial catalana
s’adreça majoritàriament en castellà als companys hispanòfons i al·loglots. També com
aleshores, una part molt considerable dels no
catalanoparlants inicials no s’incorporen a l’ús
espontani del català.
Les raons per a aquesta situació són complexes.
Igual com dècades enrere, hi ha encara avui
alguns sectors que continuen percebent el català
A. Ruscio, 2004, Los orígenes del racismo, Le Monde Diplomacomtique,
a cosa
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no havent-lo après en família, mai no arriben a
dominar-lo del tot i, per tant, s’hi senten insegurs. En termes més generals, la gran majoria de
l’alumnat de Catalunya reprodueix inconscientment unes pautes de comportament que marginen el català, unes pautes imposades per la força
de dècades enrere però que avui estan tan interioritzades que, per a molts, semblen respondre
a la «bona educació», l’espontaneïtat personal
o la simple naturalitat de les coses.
En aquest context, què pot fer i què no pot fer
l’escola? Certament, l’escola ha de procurar
diluir les reticències ideològiques que hi pugui
haver envers la llengua pròpia del país. També
ha de procurar desmuntar les pautes de comportament que exclouen amplis sectors de l’ús
espontani del català, i fer-ho probablement més
amb l’exemple que amb la disquisició teòrica.
Ara bé, cal no enganyar-se: a començament del
segle XXI, el marge de maniobra de l’escola a
l’hora de transformar les opinions i els comportaments dels individus és limitat. En aquest camp,
l’escola competeix amb molts altres agents socialitzadors, i ho fa en inferioritat de condicions.
Seria absurd, per tant, imaginar que pot arribar
a transformar tota sola la societat.
Quin paper li queda, doncs, a l’escola? Probablement, el més important, que és fer bé la seva
feina principal: facilitar coneixements, habilitats
i destreses, fer-ho amb la màxima exigència i
aconseguir-hi els millors resultats. I això, en el
cas de l’aprenentatge del català, comporta dues
conseqüències principals.

EN TERMES MÉS
GENERALS, LA GRAN
MAJORIA DE L’ALUMNAT
DE CATALUNYA
REPRODUEIX
INCONSCIENTMENT
UNES PAUTES DE
COMPORTAMENT QUE
MARGINEN EL CATALÀ

D’una banda, l’organització curricular ha
d’aspirar a dotar del màxim nivell de coneixement la totalitat de la població escolar. La societat catalana no hauria de resignar-se al fracàs
que signiﬁca que franges àmplies de les noves
generacions abandonin l’escola amb un coneixement deﬁcient o ﬁns i tot precari de la llengua
pròpia del país. És possible millorar els nivells,
i cal aplicar-s’hi des d’ara mateix.
D’altra banda, l’escola catalana ha de replantejar
a fons el tractament que avui atorga a la llengua
oral. El conreu de les capacitats expressives orals
ha de guanyar terreny al llarg de tot el procés
educatiu, imposant-se a les inèrcies que calgui.
La conquesta de l’oralitat pot constituir un pas
endavant fonamental no sols per a l’avenç en
l’ús del català, sinó també per a la renovació
pedagògica. Cal que l’escola construeixi espais
d’interacció que facilitin que tot l’alumnat se
senti igualment conﬁat en les seves capacitats
expressives orals en català. Només en la mesura que eixamplem aquesta conﬁança aconseguirem que l’escola participi veritablement en la
promoció de l’ús del català.
La promoció de l’ús de la llengua catalana no és
una tasca que pugui dur a terme l’escola de manera isolada. L’escola pot, això sí, potenciar l’ús
vehicular normal del català i treballar per afavorir
l’ús interpersonal.
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Per a aconseguir-ho, es proposen les mesures
següents:
1. L’escola necessita uns criteris bàsics ben
delimitats, clars i obligatoris, i uns objectius
entenedors, assolibles i alhora ambiciosos.
2. Cal un avenç ràpid en l’ús del català com
a llengua vehicular, sobretot en l’educació
secundària, i explorar les vies per a la promoció de l’ús interpersonal en l’entorn escolar.
3. Les polítiques lingüístiques educatives han
de partir de la premissa que la població
escolar catalana és lingüísticament heterogènia. L’Administració ha de preveure suports
especíﬁcs per a l’alumnat autòcton amb més
diﬁcultats d’accés a l’ús del català.

EL CONREU
DE LES CAPACITATS
EXPRESSIVES ORALS
HA DE GUANYAR
TERRENY AL LLARG
DE TOT EL PROCÉS
EDUCATIU, IMPOSANTSE A LES INÈRCIES
QUE CALGUI

4. L’objectiu del model lingüístic català és que
cap adolescent abandoni l’escolarització
obligatòria amb una competència baixa o
només intermèdia en català. Cal modiﬁcar
els aspectes que no estan donant els
resultats desitjats en el procés d’aprenentatge
de les habilitats lingüístiques.
5. Cal replantejar el tractament de l’expressió
oral a l’escola per reforçar-lo i dotar-lo d’un
paper especíﬁc, transversal a totes les assignatures. Aquest replantejament passa per
tornar a vincular l’aprenentatge de la llengua
amb el seu ús.
6. Cal revitalitzar signiﬁcativament el compromís, i potenciar la formació i la informació
dels membres de la comunitat educativa

en el procés de promoció de la llengua catalana, tant en el camp de l’aprenentatge
com de l’ús.
7. L’Administració ha d’engegar un procés de
revaloració pública del model lingüístic escolar, que sense esquivar-ne les mancances,
sàpiga transmetre’n els aspectes més positius. S’ha de defugir, però, el risc de convertir
l’escola en un camp de batalla per la tria de
llengües.
8. Cal que la incorporació d’alumnat nouvingut
deixi d’estimular la reducció de l’ús del
català, i aconseguir que esdevingui un
motor que en promogui la utilització vehicular
i interpersonal.
9. L’escola ha de buscar la complicitat d’aquells
elements extraescolars que reforcin l’autoritat
del seu criteri bàsic consistent a vincular
el català a allò que és comú i a allò que és
valuós i de qualitat.
10. Resulta fonamental que hom promogui els
projectes de recerca necessaris a ﬁ d’anar
adaptant el model a unes condicions socials,
polítiques i econòmiques canviants. Un sistema educatiu de qualitat –i el model lingüístic
de conjunció en català pretén ser-ho– exigeix
recerca de qualitat, i només les administracions tenen els recursos ﬁnancers per fer-la
econòmicament possible.
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