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INTRODUCCIÓ
El nostre propòsit
En les primeres dècades del segle XXI, en què la realitat multilingüe de
molts instituts i escoles catalans és innegable, la gestió de les llengües, de la
programació per ensenyar-les, del seu ensenyament efectiu, i de la seva presència a dins i a fora de l’aula, ha esdevingut un tema cabdal. Es tracta d’un tema
que traspassa els àmbits educatius i que té repercussions en el món social, polític i, fins i tot, judicial. A Catalunya, per molts motius, les llengües tenen una
visibilitat particular i són objecte de preocupació social. Són un repte que no es
pot defugir. Per això ens n’hem ocupat. I per fer-ho hem volgut escoltar les
veus d’un dels col·lectius més directament implicat en la qüestió: el professorat.
Sens dubte, el de les llengües és un repte recurrent en el nostre sistema
educatiu. Per exemple, als Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015 (Vilalta, 2016), en el capítol dedicat a Les llengües en l’educació: el plurilingüisme
i la internacionalització (Pérez, Lorenzo, & Trenchs, 2016), es presenta un model lingüístic educatiu que ha hagut de conjuntar tres grans estratègies en els
darrers anys: «1) l’esforç vers el plurilingüisme i la inclusió social; 2) la incorporació de les TIC i els entorns virtuals de l’escola; i 3) la modernització de la
formació bàsica i l’ocupabilitat del jovent» (p. 184). Davant d’aquest repte, les
autores, d’una banda, mostren que el sistema educatiu català al llarg dels anys
ha estat exitós a l’hora de bilingüitzar de manera general tot l’alumnat, independentment del seu origen, i que s’ha dotat d’una tipologia d’espais i experiències internacionalitzadors al voltant de dos eixos: els de l’àmbit de la gestió
lingüística (doble oficialitat del català i castellà, i llengües estrangeres curriculars i no curriculars) i els de l’àmbit de la gestió organitzativa (internacionalització des de l’autonomia de centre i des de la cohesió europea). D’altra banda,
les autores fan un balanç i una sèrie de propostes de futur «per a un model
lingüístic educatiu i internacionalitzador a Catalunya» en què destaquen la planificació integral de les etapes educatives, el replantejament de les metodologies d’ensenyament a partir de la realitat de les aules i els recursos a l’abast, el
lideratge educatiu, l’avaluació i la integració europea. Per al present treball,
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volem destacar una de les propostes de futur al voltant de les metodologies
d’ensenyament; en concret, quan diuen que «s’ha d’escoltar els professionals
de l’educació per tal d’identificar-ne les necessitats» (p. 186). Precisament, en
aquest volum escoltem les veus dels docents1 no només per identificar les seves
necessitats, sinó també per saber com viuen la gestió (socio)lingüística de les
llengües, quins obstacles tenen, quines necessitats detecten, i quins èxits i quins
reptes identifiquen.
Val a dir que aquestes veus sovint no se senten gaire en els debats públics.
L’ensenyament és una tasca solitària. Acostumats a treballar amb els alumnes
dins la seva aula, molts docents tenen dificultats per transmetre i compartir les
seves experiències, els seus neguits i les seves contradiccions. Pot semblar paradoxal, però en realitat la pràctica educativa l’expliquen més els polítics, els
periodistes o els analistes que no pas els mateixos docents. Doncs bé, aquest és
un volum pensat per fer arribar la veu d’un conjunt de docents en exercici als
gestors, als opinadors, als pares i a les mares i als futurs professionals A les
seves pàgines hi trobareu les opinions d’uns professionals de l’educació secundària de diferents llocs de Catalunya parlant d’alumnes, de famílies, de canvis
socials, pedagògics i didàctics, tot plegat en relació amb les llengües, amb el
seu ensenyament, el seu aprenentatge i el seu ús. Són veus que parlen a partir
de l’experiència, de vegades de diverses dècades, de gent que coneix el terreny
perquè el trepitja dia a dia i que s’enfronta als reptes des de la trinxera. Potser
només per això ja val la pena de prestar-los atenció.
Aquest és un llibre de veus, però no pas de totes les veus. Si una cosa ha
deixat clara la recerca és que el professorat, com la societat catalana en general,
és un col·lectiu divers no sols de paraula, sinó també d’obra. De fet, tots i cadascun d’ells parlen a títol personal i segons la seva experiència, de manera que
les seves opinions no sempre coincideixen. Fins i tot en alguns casos discrepen
obertament. Però sovint, fins i tot a partir del contrast, es pot construir un relat
1

En aquest llibre hem pretès donar veu a un grup de docents, i això ens ha abocat a prendre
decisions sobre un bon nombre de factors, entre d’altres, estilístics. Una d’aquestes decisions té
a veure amb la manera de referir-nos als actors de la vida educativa i, més concretament, a allò
que s’ha denominat “usos sexistes de la llengua”. Encara que això no era un objectiu del nostre
treball, hem constatat que, al llarg de les entrevistes, les persones interrogades s’hi referien ja
sigui amb masculins genèrics (“els professors”, “els alumnes”), ja sigui amb substantius epicens
(“el professorat”, “l’alumnat”). En canvi, les duplicacions, del tipus que fos, (“els professors i les
professores”, “els i les alumnes”) i encara més els femenins genèrics (“les professores”, “les
alumnes”) eren poc freqüents. D’acord amb la pràctica de la majoria de docents, al llarg del text
hem optat per servir-nos indistintament del masculí genèric o els substantius epicens i hem evitat
les duplicacions.
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coherent. Aquesta ha estat la tasca dels autors, que hem procurat reflectir en
aquest volum les diferents visions, idees i opinions dels docents entre les moltes
veus que recollíem, identificant, quan calia, els fils argumentals que permetien
relligar les veus dels uns i dels altres; però també hem deixat que afloressin les
contradiccions entre els protagonistes. Perquè, igual com els seus alumnes, encara que hi hagi consensos força amplis en alguns temes, també el professorat
és divers.
És una obvietat dir que aquest llibre no s’hauria pogut fer sense la col·laboració desinteressada dels docents entrevistats. És de justícia, per tant, que els
agraïm la seva disponibilitat i amabilitat a l’hora de participar-hi. A més, agraïm
a Cristina Illamola, Pere Mayans, Lluís Monteis i Enric Prats la seva lectura
atenta i els comentaris realitzats. Finalment, també agraïm a Mireia Casado la
seva col·laboració durant l’etapa de transcripció de les dades. En qualsevol cas,
tots els errors que el lector pugui detectar són responsabilitat exclusiva dels qui
signen el volum.

La recerca
Les veus del professorat és el fruit del projecte Diversitat sociocultural i
adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà, finançat per Recercaixa 2012. El projecte tenia dos objectius concrets:
a) Copsar com percebien la diversitat lingüística a les aules els docents
que s’hi estaven enfrontant en el seu dia a dia.
b) Estudiar com els docents gestionaven la diversitat i donar veu a les seves inquietuds, a les seves necessitats, als seus reptes i també als seus
èxits.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, es van entrevistar docents i personal
d’administració de diferents centres de secundària de Catalunya (Taula 1).2 En
2

En aquest llibre ens referim a centre educatiu, institut i escola com el lloc on els alumnes i
docents de secundària porten a terme les seves tasques. Tot i que el terme escola es reserva normalment per als estudis de primària, en més d’un cas els entrevistats també s’hi refereixen per
designar els centres de secundària (sobretot en el cas d’escoles concertades en què no hi ha canvi
d’edifici físic en els estudis d’infantil, primària i secundària). En els centres escolars estudiats, hi
ha una diversitat intrínseca a causa de les diferents característiques de l’alumnat i de l’entorn.
Tot sent conscients d’aquesta diversitat, en aquest estudi no s’investiga directament l’impacte de
les diferents variables socials (gènere, zona geogràfica, característiques socioeconòmiques, titularitat del centre, etc.), sinó que el focus és en el que pensen els docents dels centres sobre la
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concret, es van realitzar 40 entrevistes a professors i equips directius a 13 escoles i instituts (6 de públics, 6 de concertats i 1 de privat) seguint un guió d’entrevista (vegeu l’Annex 2). L’equip de recerca estava familiaritzat amb els centres participants, perquè ja hi havia col·laborat en una altra investigació sobre
les característiques de l’alumnat (l’anomenat projecte RESOL, Comajoan et al.,
2013). Les localitats on es van fer les entrevistes són: Manlleu (3 centres, tots
els de la localitat), Mataró (6 centres), Sant Joan Despí (2 centres) i Sant Just
Desvern (2 centres).
TAULA 1. CENTRES DE SECUNDÀRIA ON ES VAN DUR A TERME LES ENTREVISTES. (P) INDICA CENTRE PÚBLIC, (C) INDICA CENTRE CONCERTAT I (T) INDICA
CENTRE PRIVAT
Manlleu
(3 centres)
- Institut Antoni
Pous i Argila
(P)
- Col·legi La
Salle Manlleu
(C)
- Escola CasalsGràcia (C)

Mataró
(6 centres)
- Col·legi Cor de
Maria (C)
- Col·legi Sant
Antoni de Pàdua
(Salesians) (C)
- Escola Pia de
Mataró (C)
- INS Puig i Cadafalch (P)
- INS Damià
Campeny (P)
- INS Alexandre
Satorres (P)

Sant Joan
Despí
(2 centres)
- INS Jaume
Salvador i
Pedrol (P)
- INS Ferrer i
Guàrdia (P)

Sant Just
Desvern
(2 centres)
- Col·legi Madre
Sacramento (C)
- Institució La Miranda (T)

Un estudi com el que es presenta aquí difícilment pot aspirar a ser representatiu de tot Catalunya en termes estadístics estrictes, perquè hi ha moltes
variables impossibles de controlar en un treball d’orientació qualitativa com
aquest. Dit això, també és just d’assenyalar que els tretze centres en què es va
realitzar l’estudi tenien una composició demolingüística força similar a la de
l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya, almenys tal com el va descriure el darrer
estudi disponible del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de
gestió sociolingüística. Per a més informació sobre per què es van triar aquestes localitats i no
d’altres, vegeu Bretxa (2014).
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Catalunya (CSASE, 2014a). De fet, tal com es pot apreciar a la taula 2, els
percentatges d’alumnes de llengua inicial catalana i bilingües català-castellà del
nostre treball van resultar quasi idèntics als de l’estudi del CSASE (2014a). Les
diferències entre el treball que es presenta aquí i l’Estudi sociodemogràfic i
lingüístic 2013 (CSASE, 2014a) es circumscrivien als altres dos grups de llengua primera, el dels castellanoparlants i el dels parlants d’altres llengües i combinacions: si al nostre estudi hi havia un 5% menys de castellanoparlants inicials que al CSASE (2014a), per contra hi havia un 5% més de parlants d’altres
llengües i combinacions. Altrament dit, si bé les paraules dels docents han d’entendre’s sempre en termes individuals, també cal tenir present que parlen a partir del seu contacte amb un conjunt de centres que no disten excessivament del
que deu ser la mitjana de Catalunya.
TAULA 2. COMPARACIÓ DELS PERCENTATGES DE LLENGUA INICIAL DELS
ALUMNES DEL PROJECTE LES VEUS AMB ELS DE L’ESTUDI CSASE (2014a)
Primera llengua apresa en família

Català
Català i castellà
Castellà
Altres llengües i combinacions de
llengües
Total

Projecte
Les veus del professorat
35,4
14,8
35,1
14,7
100

Catalunya:
CSASE
(2014a)
34,9
15,0
40,8
9,3
100

Font: elaboració pròpia

Per dur a terme el treball de camp, els investigadors es van posar en contacte amb l’equip de direcció de cada centre per presentar el projecte i demanar
la col·laboració de quatre professionals amb un perfil predefinit: (a) el tutor de
l’aula d’acollida, s’hi n’hi havia, o bé el coordinador LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social), també en cas que n’hi hagués, (b) un tutor de 4t d’ESO,
(c) un professor de llengua catalana, castellana o anglesa, i (d) un membre de
la direcció del centre, com ara el cap d’estudis, el director, el secretari, etc. En
molts casos, un mateix entrevistat tenia diversos perfils. Totes les persones entrevistades eren docents de secundària i batxillerat i cap no ho era de cicles
formatius.
En total, es van fer 40 entrevistes, que van incloure més dones (62,5%)
que homes (37,5%), amb una mitjana d’edat de 47 anys. La durada mitjana de
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les entrevistes va ser de 37 minuts, amb un total de 25 hores d’enregistrament.
La taula 3 resumeix els càrrecs dels diferents entrevistats a cada població (cal
recordar que una mateixa persona podia tenir més d’un càrrec).
TAULA 3. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ENTREVISTADES SEGONS LOCALITAT
I TASCA AL CENTRE EDUCATIU
Municipi

Manlleu
Mataró
Sant Joan
Despí
Sant Just
Desvern
Total

Nombre
d’entrevistes

Equip
directiu

Professors de
llengües

Tutors
de 4t
d’ESO

7
9
4

Tutors
d’aula
acollida /
Coordinadors
LIC
1
4
0

12
20
4

4
6
2

4

2

3

0

1

40

14

23

5

11

1
8
1

Les entrevistes es van realitzar durant el període que va anar de novembre
de 2013 al maig de 2014 dins dels mateixos centres escolars. Es van enregistrar
en àudio i es van analitzar posteriorment mitjançant el programari Atlas-ti. Per
a l’anàlisi de dades, es va seguir la tècnica d’anàlisi de continguts (Flick, 2014;
Krippendorff, 2013).
El llibre conté vuit capítols, una introducció i una síntesi. En el primer
capítol, es presenta el punt de partida, és a dir, els principals canvis que han
detectat els entrevistats: els canvis en l’entorn social (la immigració i la crisi
econòmica), l’impacte de les noves tecnologies, els canvis en el model educatiu
i, finalment, els canvis en la família. En el segon capítol, es parla dels centres
educatius com a realitats lingüísticament diverses. Dins el mateix capítol es recorda quin és el model lingüístic educatiu de Catalunya i el marc sociolingüístic
dels centres de secundària. Així mateix, es presenta el català com a principal
llengua institucional i com a llengua vehicular normal, però no exclusiva dins i
fora de l’aula. El tercer capítol desenvolupa el model lingüístic educatiu català
i el que n’hem anomenat les seves esquerdes. En aquest capítol es plantegen
preguntes com ara les següents: per què alguns alumnes eviten parlar el català
o fins i tot el rebutgen? Per què alguns professors fan classe en castellà? Quin
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és l’impacte de l’escolarització en les normes d’ús de l’alumnat? Finalment, es
presenten algunes de les estratègies dels docents en la gestió lingüística a l’aula.
El quart capítol gira al voltant de l’ensenyament de les llengües a secundària i
planteja la pregunta següent: ha canviat o no la manera d’ensenyar llengües a
secundària a Catalunya? En el cinquè capítol, es presenten els resultats del coneixement de llengües. Les veus dels professors ens presenten un alumnat majoritàriament bilingüitzat (en català i castellà), però amb diferències de nivell i
habilitats. En aquest mateix capítol apareixen els resultats de l’ensenyament de
l’anglès com a llengua estrangera. El capítol sisè versa sobre els nouvinguts i
les seves llengües d’origen, l’arribada del multilingüisme als centres catalans i
la percepció de la diversitat per part dels docents. S’hi destaca un resultat d’èxit,
el de les aules d’acollida, i s’hi presenten alguns reptes, com ara el tractament
de les llengües d’origen. El setè capítol se centra en la formació dels docents
(què van aprendre i com ho van aprendre), la formació sobre el terreny, la vocació i les mancances formatives que detecten. Finalment, el vuitè capítol es
planteja la pregunta Tenim un model lingüístic sota pressió? i debat la manera
com es gestiona la tríada llengua-escola-política. Per acabar, es presenta un darrer capítol dedicat a la síntesi i les conclusions. Els annexos 1 i 2 presenten una
llista d’actuacions reeixides en l’ensenyament i la gestió de les llengües i el
qüestionari emprat en la recerca, respectivament.
Tenint en compte l’objectiu del llibre, tots els capítols s’estructuren d’una
manera similar. Comencen amb una breu introducció amb referències històriques i bibliogràfiques, continuen amb l’anàlisi de les opinions recollides i acaben amb una síntesi i un suggeriment d’activitats per tal de facilitar l’ús del
llibre en els cursos de formació de professorat de secundària. Tots els capítols
contenen un bon nombre de cites que reprodueixen les paraules de les persones
entrevistades. Per tal de facilitar-ne la lectura, aquestes cites han estat editades
per esporgar-les de les marques d’oralitat, com ara els titubejos, les repeticions,
les frases truncades, etc., procurant mantenir-ne sempre el contingut original.
A les cites, el text entre claudàtors proporciona el context per a la interpretació
de la cita. Els punts suspensiu entre claudàtors «[...]» indiquen que s’ha suprimit material. Els punts suspensius sense claudàtors «...» indiquen una frase inacabada, sovint acompanyada d’una entonació allargada. Quan intervé l’entrevistador durant una cita es marca amb «[ENT]». Finalment, s’ha usat la cursiva
per marcar algunes formes no normatives, alternances a altres llengües i usos
metalingüístics d’algunes paraules que apareixen a les cites.
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17. [Vam notar el canvi de] tenir uns alumnes que bàsicament eren uns
estudiants que anaven cap a la universitat que venien de l’EGB i ja hi
havia un filtratge, als 14 anys plegaven i se n’anaven a treballar. Els
que no volien estudiar se n’anaven a treballar, molts no acabaven ni el
8è d’EGB [final de l’etapa obligatòria, als 14 anys, abans de la
LOGSE]. Hem de fer memòria. Els dolentets, entre cometes, anaven a
fer FP [Formació professional], i els bons anaven a BUP [tres anys de
secundària, dels 14 als 17 anys, en el sistema anterior a la LOGSE]. I
després a BUP entre primer i segon, el que no anava bé, ja... Clar, hem
passat d’aquest perfil d’alumnes de batxillerat, de COU, que eren universitaris amb un nivell i unes classes, etc., has passat a uns alumnes
que no et sabien llegir, que no t’entenien, que no s’estaven quiets, que
es barallaven a classe. Aquí hi ha un salt. I després, pedagògicament,
el professorat ha hagut de fer un esforç notable. Ara estem recuperant
una mica la serenitat, la calma i la tranquil·litat. Això ha influït també
en els equips directius. (Manlleu, equip directiu).

4. Canvis en la família: implicació i sobreprotecció
Finalment, encara que el paper de les famílies en l’educació sigui cabdal
(Collet & Tort, 2014), a les entrevistes, quan se’ls demanava pels canvis al llarg
dels anys, els docents s’hi van referir més aviat poc, i els pocs que s’hi van
referir no apuntaven en la mateixa direcció. De fet, alguns dels comentaris explicaven que la implicació de les famílies amb el centre havia minvat, mentre
que d’altres assenyalaven justament el contrari. I alguns dels entrevistats afirmaven detectar totes dues tendències simultàniament:
18. Les famílies tenen aspectes positius i negatius. D’una banda, les famílies ara s’impliquen molt més en l’educació que anys endarrere, confiaven en l’escola però et deixaven aquí els fills i ells feien una altra cosa.
Però, d’altra banda, ara tenim les famílies hiperpreocupades, que de
vegades s’angoixen massa i a vegades arriben a interferir en qüestions
que no tocaria. Hi ha molta superprotecció, volen gestionar coses que
formen part de l’àmbit de l’escola des de casa. (Sant Just Desvern,
equip directiu)
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La majoria dels docents que van esmentar canvis en el comportament de
la família ho van fer per referir-se a la sobreprotecció dels infants per part dels
pares i l’impacte que té això en les noves generacions en forma de manca d’autonomia:
19. El que ha anat canviant bastant és una pèrdua progressiva d’autonomia,
més dependència d’un seguiment. [ENT: a què creus que és deguda
aquesta manca d’autonomia?]. Jo crec que, d’una banda, ve de l’educació rebuda a casa, i, de l’altra, que estem en una cultura, en un nivell
social en què tot és molt fàcil d’aconseguir. I llavors, si a més a més a
darrere a casa, el nen demà té deures... o no se’ls ha apuntat, van amb
el WhatsApp les mares: “què tenia de deures?”, “Goita nen, havies de
fer això”. S’acostumen que ja els hi diuen. Les mares entre elles es
pregunten, “tu saps si el nen tenia deures o tal?”. El nen s’acostuma
que, si s’ha oblidat d’apuntar els deures a l’agenda, com que a casa la
mare ja se n’enterarà, no passa res. Són petites coses d’aquestes que fa
que aquest nen... “Ei, si no tinc els deures hi haurà una conseqüència”.
Això ja es va perdent, perquè de mica en mica ja els van salvant les
històries. (Manlleu, professora de llengua)

5. Síntesi i activitats
Arribats en aquest punt, potser podem avançar una primera conclusió de
quines són les percepcions dels docents pel que fa a la societat on treballen i els
canvis que ha experimentat, sobretot en relació amb la seva tasca docent. Les
veus del professorat ens diuen que, durant els primers lustres del segle XXI, la
societat catalana va experimentar uns canvis socials notables: durant la primera
dècada del 2000 hi va haver una immigració molt important i, en bona mesura,
inesperada, que va trasbalsar la vida social i educativa, seguida d’una profunda
crisi econòmica que ha comportat moltes dificultats a l’escola, però sobretot en
amplis sectors socials, i que potser en alguns casos ha desembocat en una accentuació de la segregació social. Simultàniament, la societat ha experimentat
un seguit de canvis tecnològics que han tingut un fort impacte global, entre
altres coses, en la disminució de la cultura de l’esforç. Tots aquests fenòmens
han tingut la seva repercussió en les noves generacions d’alumnes, que els docents veuen més preparats tecnològicament, però també menys capacitats per a
la concentració i amb menys cultura general. A pesar de la complexitat de tals
canvis, que han desmoralitzat una part dels educadors, els docents mostren un
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alt grau de resiliència, en el sentit que expressen que tot i les grans dificultats
han aconseguit sobrepassar els obstacles i reeixir en la tasca educativa amb bastant d’èxit. Als capítols següent ens concentrarem en el nucli del nostre treball,
que pretén esbrinar la manera com s’han concretat tots aquests canvis en l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i de quina manera hi han respost els
docents.

Activitats


Com és, sociolingüísticament, la teva localitat? Busca informació actualitzada sobre el teu municipi o la teva comarca i esbrina quanta població hi
ha nascuda a Catalunya i a la resta de territoris de parla catalana, a la resta
de l’Estat espanyol i a altres països i quanta gent sap català, castellà i altres
llengües. Per fer-ho, pots visitar les pàgines de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (http://www.idescat.cat) o de Dades i estudis sobre la llengua
catalana (http://llengua.gencat.cat).



Ha canviat molt la relació entre les famílies i les escoles? Identifica una
persona jubilada amb qui tinguis prou confiança i demana-li que t’expliqui
com era la relació de la seva família amb l’escola i amb el professorat durant la seva infantesa. Pregunta-li cada quant anaven a visitar l’escola, si els
pares assistien a les reunions del centre, com es comunicaven els pares
entre ells, fins a quin punt els pares estaven al cas del seu progrés escolar
i l’ajudaven amb els deures, etc. Repeteix l’operació amb un adult de mitjana edat i amb uns pares que tinguin fills en edat escolar. Finalment, compara-ho amb la teva pròpia experiència.
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CAPÍTOL 2
Els centres,
realitats lingüísticament diverses
1. El model lingüístic educatiu de Catalunya
El model lingüístic educatiu de Catalunya és el de conjunció en català. És
un model escolar en què l’alumnat no és separat en línies segons la llengua
familiar per això se’n diu de conjunció i en què la llengua de docència o
vehicular habitual és el català. Aquest model té principalment tres objectius
(Llei de Normalització Lingüística, 1983; Llei d’Educació de Catalunya, 2009;
Vila i Vial, 2006): en primer lloc, assolir uns graus elevats de competència oral
i escrita tant en català com en castellà partint d’un context social o històric en
què el català ha estat minoritzat políticament i socialment; en segon lloc, evitar
la segregació de l’alumnat –i de la societat en general– en dues comunitats lingüístiques intercomunicades; i, finalment, promoure l’ús del català.
Recordem que la Llei d’Educació de Catalunya (2009) estableix el següent
en l’Article 11, titulat “El català, llengua vehicular i d’aprenentatge”:
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees,
les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment en
català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14.
3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.
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4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament,
les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels
quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i
d’acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs
fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.
Des d’un punt de vista històric, i a grans trets, podem distingir dues grans
fases en la política lingüística educativa a Catalunya (Bretxa i Vila, 2014).
D’una banda, des del segle XVIII i fins a la fi del franquisme –amb breus parèntesis, especialment durant la Segona República– l’escola va funcionar com una
eina de difusió del coneixement i de l’ús de la llengua castellana amb l’objectiu
de crear una nació espanyola unificada (Pueyo, 1996; Vila, 2000; Galindo,
2005; de Rosselló, 2010). D’altra banda, no és fins a la represa de l’autogovern
(Estatut de Catalunya, 1979) que la política lingüística educativa va començar
a canviar d’orientació i va anar atribuint cada vegada més protagonisme al català tot seguint diverses fases successives. Dins aquesta segona gran fase de la
política lingüística a Catalunya, s’hi poden diferenciar quatre períodes.
En primer lloc, des del 1978 (Decret de creació del Servei d’Ensenyament
del Català) fins al 1983 (Llei de Normalització Lingüística) es viu un període
d’extensió de l’ensenyament de llengua catalana, durant el qual s’implanten les
tres hores setmanals obligatòries de llengua catalana mentre van sorgint experiències d’ús del català com a llengua vehicular. Encara dins d’aquest primer
període, del 1983 fins al 1993-94, gràcies a l’impuls de la Llei de Normalització
Lingüística, es passa per una etapa de generalització de l’ús del català com a
llengua vehicular en almenys algunes assignatures. És en aquest moment que
es defineix el model de conjunció en català, que inclou, per exemple, escoles
d’immersió en català per a centres amb majoria d’alumnes no-catalanoparlants.
El segon període se situa entre 1993 i principis del segle XXI, sobretot després de la sentència del Tribunal Constitucional de 1994 que reconeix el dret a
fer del català el «centre de gravetat del sistema educatiu» i dels currículums que
desenvolupen la LOGSE. En aquesta etapa, es generalitza el model de conjunció i el català esdevé la llengua vehicular principal de la gran majoria dels centres del país.
El tercer període comença amb l’arribada de la nova immigració de començaments del 2000 i, sobretot, pel canvi de majories parlamentàries a partir
del 2003 que van fer replantejar la política lingüística escolar per tal de prestar
una atenció especial a l’alumnat nouvingut (Vila et al., 2006; Vila, 2011). És
en aquest moment que es redissenyen diversos aspectes del model de conjunció
per integrar-hi, per exemple, la nova immersió lingüística, les aules d’acollida,
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els plans d’entorn, etc. Els canvis, però, no modifiquen els trets centrals del
model de conjunció, que es veuen plasmats en la Llei d’Educació de Catalunya
del 2009, aprovada per ampli consens al Parlament de Catalunya, però parcialment impugnada al Tribunal Constitucional pel govern del Partido Popular.
Finalment, pels volts de 2008-2010 s’arriba al quart període, en què es
combinen dos factors de notable incidència en la política lingüística escolar del
país: d’una banda, l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi redueixen tant
la immigració com els recursos disponibles per tractar-la, i incrementa la demanda social de l’aprenentatge de l’anglès. D’altra banda, la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
l’accés al poder d’Espanya del Partit Popular inauguren una nova etapa de conflictes legals i jurídics no sols a Catalunya, sinó arreu dels territoris de llengua
catalana (Vila, 2014).

2. El marc sociolingüístic dels centres de secundària
Més enllà del que pugui dictar la normativa, a l’hora d’entendre el paper i
la posició de les llengües als centres educatius cal saber com són les persones
que hi interactuen. En el transcurs del darrer segle, Catalunya ha experimentat
unes transformacions sociolingüístiques de gran magnitud. D’una banda, el país
homogeni i essencialment monolingüe de començaments del segle XX va anar
rebent diverses onades immigratòries provinents, primer, de la resta de l’Estat
i, posteriorment, d’arreu del món, les quals l’han transformat en una societat
lingüísticament i culturalment diversa. D’altra banda, els canvis polítics, socials, tecnològics i culturals han fet que segments cada vegada més amplis de la
població hagin anat aprenent llengües, tant segones com estrangeres. No cal dir
que aquest procés d’aprenentatge ha estat fortament condicionat pels factors
jurídics i polítics, que han fet, per exemple, que avui no hi hagi pràcticament
població catalanoparlant monolingüe i que, en canvi, continuïn havent-hi importants bosses de població castellanoparlant monolingüe, sobretot adulta i
nouvinguda, que viuen pràcticament al marge de la llengua catalana. Els condicionants polítics, culturals, econòmics i demogràfics també han fet que a hores d’ara la primera llengua d’incorporació a la societat d’acollida per a la majoria de la població arribada en les últimes immigracions sigui el castellà i no
pas el català (Departament d’Ensenyament, 2015).
Les circumstàncies descrites han fet que avui Catalunya sigui una societat
multilingüe amb dues llengües d’ús principal. El català, la llengua pròpia del
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