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1. Resum del contingut

1.1. Resum en català

Catalunya és la llar de dues llengües bàsicament, que són el castellà i el català. Tot i els

programes que s’ han fet d’ immersió lingüística a les escoles, sembla que la llengua

castellana cada cop està guanyant més territori enfront del català, la llengua pròpia de la

nostra comunitat autònoma.

La disminució de l’ús social del català es deu probablement a diversos factors com els

agents de socialització, especialment els mitjans de comunicació de massa i la immigració

que estem experimentant des dels darrers anys, els quals impulsen la llengua castellana

per sobre de la catalana.

Per tant, a Cerdanyola podem parlar de diglòssia i bilingüisme, ja que s’ està utilitzant el

català només com a llengua culta i en textos formals, mentre que el castellà s’ està fent

servir com a instrument de comunicació i relació entre la majoria de la població. Tanmateix,

la població coneix ambdues llengües.

Per això, diferents institucions com la Generalitat de Catalunya i també, en l’àmbit local,

l’Ajuntament de Cerdanyola, estan lluitant dia a dia mitjançant campanyes i la creació de

plataformes de defensa per arribar a assolir el seu objectiu més rellevant: aconseguir que

el català sigui un vehicle d’ expressió, evitant d’ aquesta manera la seva desaparició.
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1.2. Resum en anglès

Catalonia has embodied basically two languages which are Spanish and Catalan.

Although some linguistic immersion programs have been made it seems that Spanish is

getting more attention than Catalan, which is the natal language of our Autonomous

Community. This big difference is relation to the use to language is due to different factors

of socializations agents and the immigration we are experiencing recently.

On one hand, the main factor of socialization which influence both languages is the first

language you get during your childhood determined by the language used in family; the

education which works for the Catalan use wider situations and communication mass

medias which is the most important agent and refers to communication media such as

television, radio etc...

On the other hand, it is being observed that for immigrants it is easier to learn Spanish

than Catalan.

There fore, in Cerdanyola there is a phenomenon of diglossia because Catalan is only

used as a formal language where as Spanish is used as a communication mean

instrument among most of the population.

That’s why some institutions the most important of which is the Generalitat of Catalonia

are fighting to depend the Catalan language campaigning and creative platforms to

achieve the most important aim: make that Catalan be a way of communication avoiding

this way its disappearance.
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2. Introducció

Moltes vegades a l’ escola, ens han fet que realitzéssim treballs, els quals no ens han

motivat gaire, encara que els hem hagut d’ elaborar ens agradés o no de la manera més

perfecta, clara i treballadora possible.

Les creadores del nostre treball som Marina Casellas, Laura Montàvez i Laia Ezquerra, les

quals hem decidit que el títol del treball serà :La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o

fracàs?.

El tema no ens ha costat gaire escollir-lo, ja que des de feia un temps ja sabíem quin ens

faria il·lusió i seria interessant d’ elaborar.

Aquest treball, a diferència del tipus de tasques que hem esmentat a l’ inici de l’ argument,

ha estat molt valorat i creiem que ha valgut la pena.

D’ una altre banda, també pensem que és un tema molt important, ja que la immersió

lingüística, la qual està molt lligada amb l’aprenentatge, tant el d’ infants com el dels més

adults, és un procés molt rellevant i destacat en la nostra societat perquè condiciona la

permanència de la llengua pròpia del territori on vivim.

La hipòtesi que hem formulat i en la qual es basa el nostre treball és que el català s’ està

utilitzant actualment només com a llengua formal i se l’ està deixant una mica de banda

com a llengua de parla del dia a dia a Cerdanyola.

Per fer la recerca seguirem aquests pasos:

-Ens documentarem sobre el tema.

-Elaborarem enquestes per a que les contestin la població.

-Farem el buidatge de les enquestes.

-Concedirem diferents entrevistes.

Tractarem l’ aprenentatge, però en aquest cas de la llengua catalana, la qual sembla ser

que cada cop es va anant abandonant més. Ho estudiarem tant en gent estrangera com en

la natal.

La immersió lingüística del català, l’ estudiarem en un escenari proper, que és Cerdanyola,

la nostra ciutat natal, de manera que tindrem certes facilitats a l’ hora de cercar informació

útil per al nostre treball de recerca sobre la ciutat.
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Objectius

1) Contrastar la hipòtesi: La immersió lingüística a Cerdanyola és un fracàs perquè

socialment s’ utilitza més el castellà que el català.

2) Elaborar enquestes, el resultat de les quals ens mostri la situació del català a

Cerdanyola.

3) Fer entrevistes amb diferents persones que ens puguin parlar sobre la immersió

lingüística.

4) Extreure tot un seguit de dades per formar el nostre treball tant a Internet com a llibres o

altres.
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3. Estudi de la població de Cerdanyola

Per estudiar la immersió lingüística a Cerdanyola del Vallès, el primer que hem de fer és

obtenir diferents dades sobre el nombre d’ habitants, la immigració i el nivell d’ estudis per

situar demogràficament aquesta ciutat i observar diferents aspectes sobre les dades que

ens podrien ajudar a entendre la immersió lingüística.

3.1. La piràmide de la població

A continuació, hi ha mostrades dues taules que expressen d’ una banda, les edats de la

població de Cerdanyola i d’ una altra, els diferents llocs de naixement.

EDAT

ANYS De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total

2008 15,4 71,9 12,8 58.747

2009 15,3 72,3 12,4 58.493

Comentari: La major part de la població té entre 15 i 64 anys, la qual cosa ens mostra que,

probablement, dels 15 als 35 existeix la probabilitat que hi hagi una majoria de persones

que utilitzin el català ja que es tracta de gent jove a la qual se l’ ensenya o se l’ha ensenyat

en català.

Dels 34 als 64 anys possiblement la major part de la gent parli menys el català el motiu del

fet sigui l’ ensenyament en castellà i la repressió franquista que no els va permetre usar-lo

públicament.1

1
www.cerdanyola.cat
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3.2. Immigració

El municipi de Cerdanyola del Vallès ha mantingut un increment de la població constant

durant les últimes dècades gràcies a la immigració. El canvi que s’ha produït recentment és

la procedència de les persones que immigren a Cerdanyola, passant de ser

majoritàriament d’origen estatal a ser principalment persones estrangeres.

Des de l’any 2000 hi ha hagut un creixement de la població sostingut protagonitzat

majoritàriament per persones estrangeres, que és el grup de població que experimenta un

creixement més elevat, com podem comprovar al gràfic 1. 2

2
www.cerdanyola.cat



La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o fracàs?

12

Comentari: En aquest gràfic observem que Cerdanyola és una ciutat rica en població

estrangera. Fins i tot arriba al percentatge d’ immigrants que rep Espanya.

Tot i això no és una de les ciutats catalanes que rebi un nombre d’ immigrants rellevant.

Malgrat que és un gràfic de fa quatre anys, en l’ actualitat tant Espanya com Catalunya,

segueixen reben cada any bastant de gent provinent de fora, però amb la diferència que

està arribant molta més gent que abans a la Península.
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Comentari: Actualment a Cerdanyola està més o menys equilibrat el nombre de persones

estrangeres amb les natals. Aquesta fet, el qual l’ acabem de veure en el gràfic es repeteix

des de l’ any 2007.

Comentari: El canvi més significatiu que podem observar és que es produeix un lent

creixement de la població espanyola, al mateix temps que es produeix un elevat augment

de la població estrangera.
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Taula que mostra els llocs d’ origen de la població de Cerdanyola

LLOC DE NAIXEMENT

ANYS Catalunya Mateixa comarca Altre comarca Resta d' Estat Estranger Total

2009 35.656 16.545 19.111 15.388 7.703 58.747

2008 35.616 16.358 19.258 15.695 7.182 58.493

Comentari: El nombre de persones provinents de l’ estranger és d’ aproximadament 7.000.

No és un nombre molt elevat en comparació amb altres pobles o ciutats, tot i que té gran

importància a l’ hora del creixement de la població.3

3.3. Nivell d’ estudis de la població

Observant l’ estadística del nivell d’ estudis de la població de Cerdanyola, que es troba en

els Annexos a la pàgina 67, hem pogut comprovar que la majoria de gent que viu en la

nostra ciutat té el graduat escolar. D’ aquesta manera podem saber que la gran part de la

població cerdanyolenca no sap parlar en català perquè estem parlant de persones l’ edat

de les quals es troba aproximadament entre els 40 anys cap amunt, és a dir, gent que ha

viscut durant l’ època franquista i per tant, l’ educació es transmetia en llengua castellana.

També veiem que hi ha un percentatge més o menys alt de gent que ha fet el batxillerat,

formació professional o graus superiors. Això ens permet esbrinar que tot i que hi ha un alt

percentatge de població que no té el català com a llengua natural, hi ha un nombre més o

menys elevat que ha d’ utilitzar el català en la seva parla.

Però malauradament hi ha un 9,99 % de la població que no té estudis. És un percentatge

bastant crític perquè ens fa pensar que d’ aquesta gent un nombre molt petit utilitzarà la

llengua catalana per comunicar-se, ja que per qualsevol raó no han tingut l’ oportunitat d’

aprendre-la durant l’ època d’ escolarització.4

3
www.cerdanyola.cat

4
www.cerdanyola.cat
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4. Conceptes de sociolingüística

Per tal de fer possible la convivència en una societat és necessari que els individus que hi

conviuen, comparteixin una sèrie d’ aspectes comuns, els quals es troben englobats dins

d’un apartat genèric anomenat socialització.

La socialització és el procés mitjançant el qual l'individu adquireix tota una sèrie

d’ elements culturals (uns valors, uns models de comportament, una simbologia, etc) que li

seran imprescindibles per a una vida normal en societat.

Si una persona que viu en la nostra societat no li haguessin ensenyat el castellà ni el

català, tindria greus problemes per a la seva adaptació.

La socialització és un fenomen que no ve definit per l’ organisme biològic de l’ ésser humà,

és a dir, la seva transmissió no és genètica. Tota la informació que ha d'adquirir i assumir

l'individu és una informació d'origen cultural, és el seu entorn social qui li ha de

proporcionar.

En el cas de bilingüisme, com el que passa actualment a Catalunya, la socialització té un

paper molt important perquè fa que des de petita la persona es senti més identificada amb

una llengua que amb una altra. Això és a causa, en certa manera, al fet que la majoria de

la societat de Catalunya adquireixen per relacionar-se una de les dues llengües pròpies del

territori i contribueixen que una de les dues s’ acabi deixant de costat o fins i tot pot causar

el seu abandonament.

Aquests són els agents socialitzadors:

 LA FAMÍLIA: Cada persona ha de viure un llarg període de temps amb la seva

família, la qual és l’ encarregada d’ assignar-li una sèrie de valors. El mateix passa

amb la llengua. Cada família es comunicarà amb l’ individu amb una llengua o amb

una altre, fent que la persona adquireixi la llengua que li han ensenyat des de petit.

 L’ EDUCACIÓ: Des de les escoles es treballa el procés de la socialització, ja que a

cada nen se li fa aprendre una sèrie d’ aspectes, com són les llengües. Actualment

a Catalunya, la llengua vehicular a l’ escola és el català, fet que en teoria hauria de

servir perquè aquesta llengua arribés a ser la llengua d’ expressió de la majoria dels

infants que assisteixen a aquestes.
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 LA RELIGIÓ: En el cas de l’ ús de les llengües, aquesta influencia bastant sobre

aquestes ja que segons en quin idioma ensenyin una determinada religió a una

persona, aquesta pot ser que l’ assimili com a llengua de parla habitual.

 LA COMUNICACIÓ DE MASSES: La comunicació de masses és un fenomen

recent que consisteix en el fet que una determinada informació pugui arribar a una

gran quantitat de gent. És un mitjà de comunicació nou i cada dia més important,

agent de socialització. La comunicació de masses és l’ agent que influencia més

sobre la llengua. Normalment un individu utilitza la llengua que més escolta. Per

exemple, si un nen que viu a Catalunya veu els dibuixos animats en castellà, pot

ser que a causa d’ aquest fet acabi parlant posteriorment en castellà.5

4.1. Llengua materna

La llengua materna és el primer idioma que s'adquireix durant l’ etapa de la infantesa, a la

primera etapa de la socialització.

Sol ser la llengua utilitzada per parlar amb la família, per això es diu materna i és

transmesa de manera natural a l’ infant.

Aquesta llengua codifica la manera de percebre el món i actua en el cervell de diferent

manera que ho fa qualsevol segona llengua adquirida més endavant. És a dir, fa que la

persona entengui millor tota aquella informació expressada en la seva llengua materna que

no pas en una altra.

Moltes vegades es parla de l’ etapa en què s’ adquireix la llengua materna com un període

crític, ja que les llengües que s’ han adquirit abans dels onze- dotze anys poden modificar

les estructures cerebrals. Aquest fet acaba produint la traducció inconscient de qualsevol

llengua a la llengua materna. El bilingüisme total només es dóna quan una persona té més

d'una llengua materna.

5www.xtec.cat

http://www.xtec.cat/~mcodina3/soci.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Socialitzaci�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cervell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biling�isme
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La didàctica de la llengua és la disciplina que s'ocupa del seu ensenyament formal,

perfeccionant la gramàtica a l'escola, augmentant el lèxic respecte als diàlegs familiars i

donant noves oportunitats d'ús per augmentar la competència comunicativa.6

La llengua materna influencia molt a l’ hora de l’ ús d’ una llengua o una altra. En el cas del

castellà i del català, si la majoria de població assimila des de petits el castellà com a

llengua materna, l’ escola haurà de fer una gran procés d’ immersió lingüística per

aconseguir que també absorbeixi el català com a llengua d’ expressió.

Per tant, si a Catalunya es vol aconseguir un bilingüisme total, el que s‘ està intentant fer

és contrarestar la llengua materna de l’ infant a través de la didàctica de la llengua, ja que

aquesta donarà molta més informació al nen sobre el segon idioma per tal que l’ acabi

adquirint com si fos una llengua natural.7

4.2. Llengua minoritària

Una llengua minoritària és qualsevol llengua que parlada històricament en un territori es

troba en una situació d’ anormalitat lingüística i la comunitat de parlants de la llengua ha

esdevingut una minoria a causa d’ un procés de substitució lingüística en determinats

grups socials.

Les llengües minoritàries tenen desprestigi social del seu ús i només sobreviuen en les

zones rurals i en els estrats socials més baixos de les àrees urbanes. Són llengües

parlades per un nombre molt reduït de persones, les quals mantenen actituds diglòssiques.

Tot i que actualment podem trobar llengües minoritàries que tot i que són parlades per

poca gent, són llengües poc perjudicades per la diglòssia.8

4.3. Llengua minoritzada

Una llengua minoritzada és qualsevol llengua que parlada històricament en un territori es

troba en una situació d’ anormalitat lingüística, però encara es manté com a llengua de la

majoria de la població en totes les franges d’ edat.

6
www.tdr.cesca.es

7
www.wikipedia.com

8
www.romaniaminor.net

http://ca.wikipedia.org/wiki/Did�ctica_de_la_llengua
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escola
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Quan la minorització lingüística té unes causes polítiques podem trobar casos en què en

un primer estadi la majoria de la població és monolingües i no hi ha una situació de

diglòssia. A mesura que es va allargant cada cop més la situació d’ anormalitat, s’ acaba

constituent una comunitat bilingüe i comencen a aparèixer petites branques de la diglòssia.

Pel contrari, quan la minorització té unes causes més socials que polítiques trobem un

sector de la població bilingüe, la qual adopta la llengua forastera com a vehicle cultural i

acaba imposant-se com a llengua en les relacions formals.9

4.4. Planificació lingüística

Hi ha molts pocs estats amb una sola llengua, és a dir, en la majoria trobem la pluralitat

lingüística. La majoria de les llengües viuen una situació de contacte. Llavors, en parlar de

llengües de contacte, cal tenir en compte el bilingüisme, que consisteix en l’ ús alternat de

dues o més llengües, i la diglòssia, que es dóna quan en un mateix territori una llengua es

fa servir en les relacions més formals al costat d’ una altra utilitzada en les relacions més

informals.

Davant d’ una situació de conflicte lingüístic, podem trobar dues opcions:

-La substitució lingüística. La llengua no és considerada prestigiosa i entra en un procés

que la duu a la desaparició, ja que entre altres motius, els adults no la volen transmetre als

joves.

-La normalització lingüística. Depèn de la voluntat positiva dels qui utilitzen una llengua i

consisteix a elaborar lleis perquè aquesta guanyi nous espais socials i nous parlants.

En el procés de normalització hi ha d’ haver una planificació lingüística, que té els següents

objectius:

-La normativització, la fixació d’ una norma lingüística per a tots els àmbits.

-L’ estandardització, oficialització i promoció.

-La planificació lingüística de l’ ensenyament, que ha de proporcionar uns models perquè

els escolars adquireixin, més endavant, utilitzin amb propietat la llengua.

La planificació lingüística no és una qüestió que depèn únicament dels polítics i de les

institucions, també influeix en el comportament dels individus per aprendre i utilitzar una

llengua. És per això que implica tota la societat i cada persona en particular.10

9
www.romaniaminor.net
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5. Llei de política lingüística

Introducció

La llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de

Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, d'integració i de cohesió social dels

ciutadans i ciutadanes.

Tanmateix, el català s'ha vist afectada negativament per alguns esdeveniments de la

història de Catalunya, com ara la persecució política que ha patit i la imposició legal del

castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i socioeconòmiques en

què es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades, i, encara ara , les

nombroses restriccions que pateix, especialment en els mitjans de comunicació.

Com a resultat, doncs, de totes aquestes circumstàncies, la situació sociolingüística de

Catalunya és avui complexa.

Per això, enfront d’ aquesta situació, es va crear una política lingüística que ajudés a la

normalització de la llengua pròpia de Catalunya. Amb aquesta finalitat es va crear el

Consorci per a la Normalització Lingüística.

CAPÍTOL PRELIMINAR

Principis generals

Article 1

L'objecte d'aquesta llei

-Normalitzar i fomentar l'ús del català en l'Administració, l'ensenyament, etc.

- Assegurar l'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes.

10
Llibre Llengua i literatura ESO4, p.140 (editorial Text- La Galera)
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“Com a mestres hem de fer ús del català a l'ensenyament per així assegurar el

coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes, perquè això sigui factible hem de

començar des de petits, tant a les escoles públiques com a les privades concertades”..

CAPÍTOL III

L'ensenyament

Article 20

La llengua de l'ensenyament

  El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament. Tot

mestre/a tant d'una escola pública com privada concertada ha de conèixer perfectament el

català.

  Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català vehicle d'expressió

normal en totes les activitats docents i administratives tant les internes com les externes.

“Hem d'usar a l'escola tant a la pública com a la privada concertada el català com a llengua

d'ús normal per a qualsevol de les tasques”.

Article 21

L'ensenyament no universitari

  El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en

l'ensenyament no universitari.

  Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, ja sigui 

aquesta el català o el castellà.

  L'ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en

els plans d'estudi, de manera que tots els infants, han de poder utilitzar normalment i

correctament les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria.

  L'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni grups classe diferents per raó de la seva 

llengua habitual.
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“Com a mestres no podem fer separacions català/castellà. Això no vol dir que a nivell

claustres es decideixi fer grups flexibles igual que ho podem fer amb altres àrees

(matemàtiques ... )”.

8. L'alumne que s'incorpori més tard al Sistema Educatiu de Catalunya ha de rebre un

suport especial i addicional d'ensenyament del català.

A nivell claustre hem de procurar que tot nen/a que arribi a l'escola i sigui de fora i que per

tant no coneixi la llengua catalana, tingui garantit el coneixement de la llengua catalana.

Article 24

El professorat

  Qualsevol dels centres escolars de Catalunya de qualsevol nivell de l'ensenyament no 

universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha de saber dominar-lo.11

6. Immersió lingüística

La immersió s’està aplicant actualment en molts centres d’aprenentatge d’idiomes en els

quals es produeix un contacte de llengües que l’educació formal reconeix i escomet.

Alguns tòpics superats pels resultats aportats en estudis sobre la immersió són:

a) En relació amb l’edat més adequada per iniciar l’aprenentatge de la segona llengua

conclou que l’infant és capaç d’aprendre dues o tres llengües des de molt petit.

b) L’aprenentatge de les dues llengües per part dels alumnes no provoca cap retard en

el desenvolupament lingüístic i mental del nen.

c) Quant a les interferències que es poden produir entre l’aprenentatge de les dues

llengües.

La immersió lingüística es va adoptar a Catalunya perquè es va mostrar un procediment

apte i adequat a la necessitat existent de fer real el model lingüístic escolar reivindicat pel

poble català i assumit pel Govern de la Generalitat. L’adopció de la immersió com a

11
www.gencat.cat
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mètode i el seu impuls en establir-ne un programa per al conjunt d’escoles des del

Departament d’Ensenyament és una de les causes que l’escola catalana pogués arribar a

les zones de Catalunya on s’havien concentrat les onades migratòries i on semblava quasi

impossible incorporar el català com a llengua pròpia de l’escola.

La immersió és un terme propi de la didàctica de les llengües, no es pot confondre amb la

idea d’escola catalana.

Els primers estudis en aquest sentit són de Lambert (1962) i de Balkan (1970). Ells van

publicar els resultats positius obtinguts en aquesta experiència, els quals, implicaven un

millor coneixement lingüístic i avantatges en el desenvolupament intel·lectual dels alumnes.

El psicòleg Lambert conclou: «En aquella comunitat en què hi ha un desig estès i conscient

d’aconseguir una societat bilingüe o multilingüe, cal donar prioritat en els inicis de

l’escolaritat a la llengua o llengües que tenen menys possibilitat de desenvolupar-se».

Objectius que pretén la immersió

L’objectiu de la immersió lingüística és assolir l’aprenentatge eficaç i ràpid d’una llengua

que no és la pròpia en alumnes de qualsevol edat. Es tracta, doncs, d’un conjunt

d’estratègies d’aprenentatge aplicades intensivament per facilitar als alumnes l’adquisició

d’una segona o tercera llengua.

L’objectiu primordial és sempre intensificar l’aprenentatge lingüístic i aconseguir, en el

menys temps possible, el màxim coneixement i capacitat comunicativa en la llengua

apresa. L’objectiu fonamental és aconseguir que tots els membres de la comunitat dominin

les dues llengües que hi són presents. Els objectius de la immersió són essencialment

didàctics i d’aprenentatges.

La immersió lingüística és una intervenció pedagògica en la qual un grup d’alumnes és

escolaritzat en una llengua diferent a la seva habitual, la qual és introduïda poste- riorment

en l’escolarització.Es tracta d’un concepte relacionat amb l ’ensenyament bilingüe, és a

dir, l’aprenentatge en presència de dues llengües.

L’ensenyament a Catalunya va disposar dues llengües oficials i el d’un idioma estranger:
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a) El català: primera llengua de l’escola, la que ha de ser utilitzada en la docència i en

l’educació.

b) El castellà: segona llengua de l’escola, la qual ha de donar una competència lingüística

oral i escrita.

c) Idiomes estrangers: terceres i/o quartes llengües, l’aprenentatge de les quals ha de

permetre comunicació bàsica, especialment, dins l’àmbit de l’Europa de les nacions.

Es tractava d’un projecte col·lectiu que consistia a assolir l’objectiu de la normalització

lingüística i la catalanització escolar en totes aquelles escoles de preescolar i EGB de

Catalunya que, pel fet de tenir un nombre majoritari d’alumnes no catalanoparlants,

necessitaven un tractament específic per dur a terme amb èxit el model d’escola catalana

en llengua i continguts. El Programa d’immersió s’estructurava en un conjunt d’actuacions:

1. Promoció: fer conèixer el programa.

2. Informació tècnica general adreçada als professors quant als continguts pedagògics,

didàctics i científics de la immersió.

3. Els professors havien d’iniciar les pràctiques d’immersió. A l’interior de l’aula comportava

una innovació didàctica que havia de tenir present: una programació de continguts,

l’exigència professional del tutor i aplicar un tractament lingüístic altament qualificat.

4. Proporcionar una assistència tècnica i una formación als mestres de les classes

d’immersió al llarg del curs.

5. Seguiment de l’aplicació del programa a les aules.

6. Dotació de recursos humans específics als auxiliars de conversa per donar suport a

l’expressió oral dels alumnes.

7. Dotació de materials de contingut teòric i pràctic per a un desenvolupament correcte de

les tècniques concretes.

8. Desenvolupament sobre els comportaments lingüístics dels alumnes i els rendiments

escolars i acadèmics dels alumnes immergits en relació amb les altres matèries

instrumentals.

9. Avaluació anual al final de cada cicle inicial per tal de comprovar el nivell adquirit de

competència lingüística i dels altres aprenentatges a fi de contrastar els resultats.

El programa d’immersió, també es comprometien a complir quatre requisits:
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1. Aplicar progressivament el Programa d’immersió amb els alumnes que iniciaven la seva

escolaritat a preescolar i mantenir-lo.

2. Prendre totes les mesures organitzatives necessàries, mentre s’aplicava la immersió, a fi

que es garantís la continuïtat del programa.

3. Informar els pares dels alumnes immergits i mantenir-hi una relació adequada sobre el

procés d’adquisició de la nova llengua per part dels seus fills.

4. Comprometre’s en l’ús de la llengua catalana dins de l’escola en totes les activitats.

El Programa d’immersió lingüística vers el futur

Hem vist que Catalunya ha disposat d’un model digne d’escola catalana i interessant, però,

s’han obsevat unes limitacions i unes mancances detectades en els resultats obtinguts

quant al coneixement i l’ús de la llengua per part de les generacions de catalans que ja

l’han apresa a l’escola, actualment menors de quaranta anys. Aquestes mancances poden

ser atribuïdes tant a qüestions generals de caràcter social, com a errors en l’aplicació.

Els punts clau per millorar la immersió són:

a) La diversitat cultural i lingüística més gran en l’alumnat.

b) Tenir una especial atenció en els nens castellanoparlants i als nouvinguts ja que

disposen més dificultats envers la immersió.

c) S’hauria d’incidir més en les pràctiques d’oralitat a les llars d’infants i les escoles bressol.

d) Informar als pares sobre el Programa d’immersió quan s’inicia l’escolaritat.

En l’àmbit escolar, s’imposa aprofundir en l’objectiu de mantenir els aprenentatges en

llengua catalana al llarg de tota l’escolaritat obligatòria, concretament:

a) Els centres en els quals s’aplica la immersió des de preescolar han de tenir una especial

atenció per tal que en els cursos superiors es continuï utilitzant la llengua amb la mateixa

intensitat. Han d’aprendre el català de forma intensiva en edats més properes ja que el

podran aprendre més fàcilment.

b) Els instituts i escoles que imparteixen ESO han d’acollir en català els alumnes

procedents d’altres col·legis.12

12 Joaquim Arenas, La immersió lingüística. Una acció de govern, un projecte compartit. EUMO
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6.1.Llei d’educació

Introducció

La Llei d'educació és un document que marca les pautes i les bases que constitueixen el

sistema educatiu català i que per tant, ha de ser respectada i seguida per tots els centres

educatius de Catalunya. Aquesta llei va ser aprovada el 10 de juliol de 2009 pel Parlament

de Catalunya.

Actualment està intentant afrontar els següents problemes: la dualització del sistema, és a

dir, evitar les diferències entre els centres sostinguts amb fons públic, potenciar la

participació de les famílies al procés educatiu, crear una autonomia més gran dels centres

educatius, corresponsabilitzar l’ administració local i augmentar les competències en

educació i millorar la carrera professional del professorat.

Es tracta d’ una llei formada per més de 200 articles. La llei d’ educació és

considerada com un dels grans eixos principals del futur de la nostra societat.

Principal objectiu

L'educació és un dret per a totes les persones. És un element de cohesió social i

cultural. L'educació és la palanca que fa possible la superació dels condicionants

personals, socials, econòmics i culturals. Una de les més altes funcions dels poders

públics democràtics és garantir el dret a l'educació per a tothom.

L’ objectiu que té aquesta llei és el de concordar el sistema educatiu amb la societat

catalana. El futur de la llei d'educació requereix la implicació de la comunitat educativa

i de la societat catalana en l'acompliment de les seves finalitats.

La llei d’ educació respecte l’ aprenentatge de la llengua

-La llei no fa possible la separació en grups en funció de la llengua. Proporciona el dret als

pares castellanoparlants perquè els seus fills rebin el primer curs de primària en castellà.

-No es preveuen grups específics per als nouvinguts que no sàpiguen català o castellà,

sinó que es proposa l’ acollida personalitzada.

-Demana el coneixement de les dues llengües per a tot el professorat.
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-Respecte a la immersió lingüística, a l’ article 16 de la llei, diu que no aporta res de nou al

projecte lingüístic dels centres.13

6.2. Pla lingüístic de centre

El Projecte Lingüístic, part inseparable i important del Projecte Educatiu de Centre, es

planteja realitzat amb la necessitat d’ajustar i connectar la realitat lingüística dels centres

amb l’entorn, la cultura, la història i la legislació del territori.

Davant de la situació en la que es troba Catalunya de substitució lingüística, provocada per

factors històrics i socials, la immigració, es va crear el pla lingüístic de centre. Aquest vol

aconseguir de la normalització lingüística per tal d’ assolir el seu gran objectiu: que la

llengua catalana no desaparegui.

El pla lingüístic no deixa de ser una acció política i educativa. D’ una banda, aquest intenta

combatre els tòpics i els prejudicis encara existents en la mentalitat dels alumnes dels

centres i la dels seus pares, professors, etc. Tot això ho fa per tal de fer possible la

normalització lingüística.

El més normal és que aquest pla s’ hagi d’ enfrontar a una majoria d’ alumnes i de

professors castellanoparlants. Però també se sol trobar davant d’ alumnes provinents

d’ altres països que al arribar a Catalunya no saben parlar el català.

El pla lingüístic de centre té quatre punts bàsics que han de ser respectats per tots els

centres escolars:

 Que sigui coherent amb el procés educatiu del centre.

 Que sigui adequat a la pròpia realitat sòciocultural.

 Que sigui dinàmic, participatiu i consensuat.

 Que sigui vinculat per a tots els components de la comunitat educativa.

.

Finalment, el pla lingüístic vol aconseguir que la llengua catalana sigui una eina a l’abast

de tothom, per als que la tenen com a llengua habitual i per als que no: un instrument d’

unió i d’integració i no de separació, de convivència i no de conflicte. No tracta d’imposar

res a ningú, ni de prohibir ni privar a ningú de la seva llengua: ben al contrari: és un

projecte d’integració i d’enriquiment basat en la col·laboració de tothom.14

13
icea.iec.cat

14
www.iespolitecnic.com
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6.3. Llengua i cohesió social

Introducció

La creixent incorporació d’alumnat procedent de la immigració, l’aparició de noves causes

d’exclusió social i la insuficient normalització de la llengua catalana en la vida social són

tres aspectes que requereixen una especial atenció. En aquest sentit, és necessari

sensibilitzar, promocionar i consolidar la llengua pròpia com a eix vertebrador d’un projecte

educatiu plurilingüe i d’un model educatiu intercultural, amb una finalitat de cohesió social.

El nombre total d’alumnat estranger ha experimentat un increment considerable en els

últims deu anys: en el curs 1991-1992 hi havia 9.868 alumnes d’origen estranger sobre

una població escolar total –ensenyament obligatori i postobligatori- de 1.218.879 i en el

2003-2004, n’hi ha 74.491 sobre un total de 974.3813,

Definició de cohesió social

La cohesió social designa, en sociologia, el grau de consens dels membres d'un grup

social o la percepció de pertinença a un projecte o situació comuna. És una mesura de la

intensitat de la interacció social dins del grup; pot ser mesurat amb un test d'índexs o

simplement descrit o definit per a cada cas. Atempta contra la cohesió la anomia, És a dir,

el comportament no basat en normes.

La necessitat de cohesió és bàsica en una societat o comunitat amb una finalitat o propòsit

humà que implica o demanda relacions jeràrquiques i funcionals entre els membres per tal

de coordinar o organitzar la acció social. Això vol dir que aquestes relacions són

consensuals, percebudes com justes entre els grups que governen i els que són

governades

Finalitat del pla i principis d’actuació

La integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la seva llengua,

cultura, condició social i origen és una finalitat que inspira el nostre sistema educatiu.

D’acord amb això, l’objectiu general d’aquest pla és potenciar i consolidar la cohesió

social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.

Els objectius específics del Pla són:

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Anom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
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Consolidar la llengua catalana i l’aranès, si escau, com a eix vertebrador d’un projecte

plurilingüe.

Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la

diversitat de cultures, en un marc de diàleg i de convivència.

Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació.

Els principis d’actuació que regeixen el pla són:

La millora constant de les actuacions, per tal de donar resposta a les necessitats

actuals més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin ajustar les

estratègies, les actuacions i els recursos a la consecució dels objectius generals.

La coordinació i cooperació entre diferents institucions, per tal d’aconseguir una

actuació eficaç i eficient, orientada a la consecució dels objectius mitjançant la

utilització ordenada i raonable dels recursos. És imprescindible potenciar la via de la

participació i del consens entre els diversos ens que actuen en aquests àmbits.

La descentralització, per tal que les decisions siguin efectives, la qual cosa implica

que la darrera decisió correspongui a la instància administrativa i a la persona

responsable més propera al territori; és a dir, que les persones responsables del Pla

en el territori fixin objectius específics, disposin d’autonomia de gestió de recursos i

assumeixin la responsabilitat dels resultats, amb indicadors d’abast territorial.

La participació, per tal de tenir en compte les opinions de la

comunitat escolar, especialment de les famílies procedents de la immigració i/o amb

una situació social i econòmica desafavorida. Cal facilitar la seva integració en els

processos de presa de decisió mitjançant la creació, si cal, de mecanismes de

promoció de la participació.

La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, l’opció més propera i més

integradora, des dels principis d’equitat, convivència i igualtat de drets i deures.

D’acord amb la finalitat i els objectius específics del Pla, s’han definit unes línies de

treball. A partir d’aquestes línies, els diferents agents que intervenen hauran d'establir

unes actuacions concretes en el desenvolupament, seguiment i avaluació que perpetraran

una dinàmica de millora constant.15

15
www.upf.edu/unesco/temes/legislacio/pla.pdf
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7. Diglòssia

En lingüística, la diglòssia és una situació que es dóna quan en una societat hi ha dues

llengües, una de prestigi alt, que s'utilitza generalment pel govern i en texts formals, i una

de prestigi baix, que és normalment la llengua que les persones utilitzen habitualment, en

el dia a dia.. El llenguatge de prestigi alt tendeix a ser el més formalitzat, i les seves formes

i vocabulari són molt més elaborats que l’ altre llengua utilitzada més habitualment.

Existeixen quatre tipus de situacions:

 Diglòssia i bilingüisme: En una societat els membres saben expressar-se en dues

llengües i les empren en funcions diferents.

 Diglòssia sense bilingüisme: Dins d’ una societat una classe social introdueix una

llengua que només coneixen els individus d’ aquest grup.

 Bilingüisme sense diglòssia: Quan en una societat els individus aprenen una

segona llengua per pròpia voluntat.

 Ni bilingüisme ni diglòssia: Situació de comunitats monolingües.

Els membres de la classe inferior poden reaccionar de dues maneres:

-Poden acceptar que les llengües tenen funcions distintes i usar-les segons la situació.

- Iniciar un procés de naturalització cap a la llengua dominant, per tal d’ aconseguir que

aquesta s’ utilitzi per a la comunicació del dia a dia i utilitzar l’ altre només de manera

residual assumint-la per a totes les situacions i usar la llengua dominada només de manera

residual. Però fer que la llengua de prestigi s’ empri com a idioma de comunicació en tots

els àmbits és bastant difícil, fins i tot pot passar que aquesta llengua acabi desapareixent.

16

16
www.romaniaminor.net

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng�es
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7.1. La diglòssia en el cas del català

A Catalunya trobem clarament un cas de diglòssia, produïda entre dues llengües, el català

i el castellà.

Trobem diglòssia quan en una zona bilingüe, la majoria dels parlants solen optar per una

llengua per a determinades situacions, fent d’ aquesta manera que un dels dos idiomes es

doti d’ un cert prestigi i reconeixement social i l’ altre, en canvi, no.

En el nostre cas el castellà seria la llengua de prestigi i amb reconeixement social, de

manera que el català correspondria a l’ altra llengua amb menys prestigi, tot i ser la llengua

que s’ utilitza en els documents més formals.

Per tant, podem parlar d’ un desequilibri lingüístic entre el català i el castellà.17

7.2. La llengua a l’ hora del pati

Molts infants i preadolescents parlen i juguen en català durant l’estona d’esbarjo, però són

pocs en comparació amb els que utilitzen majoritàriament del castellà.

En l’ actualitat, gairebé 30 anys després de l’adopció del català com a llengua vehicular de

l’ensenyament, és de lògica que el català s’ ha convertit en la llengua principal de

comunicació a les aules. Però el que no resulta tan evident és l’ ús que se li fa en les

comunicacions no institucionalitzades i més individualitzades, per exemple, com a llengua

de relació entre iguals als passadissos, o durant l’hora del pati o al menjador escolar. De

fet, s’ ha comprovat que tot el que s’ estudia respecte la llengua catalana, després no ho

solen aplicar els joves després de les classes, ja que no utilitzen el català.

Amb l’objectiu d’adoptar el català com a llengua d’ensenyament en els usos lingüístics dels

escolars, es van recollir, entre d’altres, dades declarades sobre la llengua familiar i d’ús

habitual en les xarxes socials de l’alumnat, i dades observades sobre el seu comportament

lingüístic en contextos informals.

Un infant romanès potser parlarà en la seva llengua familiar amb un altre nen romanès,

¿però quants companys més de la classe l’entendran? Per exemple, si un jugador s’apunta

a un equip de futbol ho fa per entrenar i sortir a jugar partits, no per seure a la banqueta i

mirar-s’ho tot com un espectador més. De la mateixa manera, quan aquests infants surten

al pati, encara que els dos parlin una mateixa llengua en comú, per a ells no és favorable

17
www.poemas-del-alma.com
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que l’ utilitzin per comunicar-se amb els altres perquè ningú l’ entendrà i això dificultarà la

seva integració.

Comentari: La major part de l’ alumnat sol utilitzar el castellà per a relacionar-se amb els

altres.

Comentari: Quan més grans es fan els infants utilitzen menys el català.
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Comentari: Hi ha un nombre més alt de castellanoparlants familiars.

Comentari: Existeix un percentatge molt elevat de xarxes socials predominantment en

castellà que en català.18

18
www. omnium.cat
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8. Plataformes de difusió del català

Actualment, existeixen tot un seguit de persones que es dediquen a lluitar per tal de frenar

els enormes efectes de la diglòssia i, en definitiva, impedir que el català desaparegui

(efecte que amb el que s’ han trobat molts països).

Amb aquesta finalitat, s’ han creat uns organismes o plataformes que estan fent

campanyes per evitar que el català acabi sent una llengua morta i absorbeixin a nous

catalanoparlants. Aquestes van dirigides en molts casos als nouvinguts i als infants, els

quals seran els que marcaran un final o un altre a la llengua de Catalunya.

8.1. Campanya “Dóna corda al català”

Amb la finalitat de promoure i facilitar l'ús de la llengua catalana, el gener de l’any 2005 es

va posar en marxa la campanya popular “Dóna corda al català”. L'eslògan de la campanya

provenia de la idea que tots hem de donar corda a la llengua, és a dir, fer-la funcionar, si

no volem que s'aturi. La imatge de la campanya era una boca saltadora, la Queta, a la qual

calia donar corda perquè es mogués. "Parla sense vergonya", "Parla amb llibertat" i "Per

començar, parla en català" eren els tres lemes de la campanya.

L’any 2006 la campanya “Dóna corda al català” va continuar amb un nou lema “El català va

amb tu” i l’objectiu de fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua catalana

del jovent d' entre 18 i 29 anys, franja d’edat amb uns coneixements de català més alts,

però que menys el fa servir.19

19
www.gencat.cat
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8.2. Parla.cat

Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per

aprendre la llengua catalana

Parla. cat és un espai web per a la difusió de recursos, eines i materials didàctics

relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. Parla. cat ofereix

una proposta formativa que s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental,

intermedi i suficiència. De moment, estan disponibles els cursos de nivell bàsic, elemental i

intermedi i suficiència 1.

El web està disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany.

Els cursos s’ofereixen en dues modalitats d’aprenentatge, la modalitat lliure i la modalitat

amb tutoria. La modalitat lliure, que permet l’aprenentatge totalment autònom, ja que els

materials són de lliure accés. La modalitat amb tutoria, que compta amb el suport d’un tutor

o tutora i és de pagament. La modalitat de tutoria és gestionada pel Consorci per a la

Normalització Lingüística i l’ Institut Ramon Llüll.

El Parla. cat disposa de la rambla virtual, un espai des del qual l’alumnat pot accedir a

contingut de caràcter lúdic i cultural, com mitjans de comunicació digitals, portals de

literatura, biblioteques en línia, vídeos, música o jocs. Aquest espai també permet

interactuar amb altres usuaris a través de fòrums i xats.

El Parla. cat disposarà també de l’espai Recursos per al professorat, reservat als

professionals de la llengua catalana, amb l’objectiu d’oferir-los material de suport per a les

seves classes. 20

20
www.gencat.cat
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8.3. El Club Súper 3

El Club Súper 3 és un programa difós per la Televisió de Catalunya des del dia 11 de

febrer de l'any 1991. Ha estat emès per TV3 i pel K3. El 18 d'octubre del 2009 es va

constituir com a canal de televisió anomenat Canal Super3, que va substituir el propi K3.

El Club Super3 és un programa contenidor de sèries infantils. Entre una sèrie i una altra

s'hi introduïen esquetxos o gags protagonitzats pels diversos personatges del Club, a la

vegada que introdueixen logotips i propaganda de campanyes que difonen el català.

Això ajuda que molts nens parlin el català.21

21
www.super3.cat

http://ca.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/TV3
http://ca.wikipedia.org/wiki/K3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_Super3
http://ca.wikipedia.org/wiki/K3
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9. Buidatge d’ enquestes

9.1. Resultat de les enquestes de 0-18 anys

El 52% de la gent enquestada està composta per homes i el 48% per dones.

El 31% tenen 15 anys, el 26% tenen 14 anys, el 18% tenen 11 anys, el 9% tenen 16, el 8%

tenen 12, el 4% tenen 17 i el 4% tenen 13.

Edats

18%

8%

4%

26%

31%

9%
4%

11 anys

12 anys

13 anys

14 anys

15 anys

16 anys

17 anys

Sexes

52%
48% Homes

Dones
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El 88% provenen de Cerdanyola, el 4% de Sabadell, el 2% de Terrassa, el 35 %

d’ Amèrica del Sud, el 1% de Sant Cugat, el 1% de Ripollet i el 1% d’ Amèrica del Nord.

1. Quina és la seva llengua materna?

El 51% tenen com a llengua materna el castellà, el 38% el català i l’ 11% el català i el

castellà.

Lloc d' origen

2%

88%

1%

1%

3%

1%

4%

Terrassa

Cerdanyola

Sabadell

Sant Cugat

Ripollet

Amèrica del Sud

Amèrica del Nord

LLengua materna

38%

51%

11%

Català

Castellà

Català i Castellà
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2 i 3. A quin tipus d’ escola vas?

El 80% van a una escola concertada, el 15% a una pública i el 5% a una privada.

4. Quin idioma parles amb els teus companys de classe?

El 62% a classe parlen en castellà, el 28% en català i en castellà i el 10% en català.

Tipus d' escola

5%

15%

80%

Privada

Pública

Concertada

Llengua parlada amb els companys de classe

10%

62%

28%

Català

Castellà

Català i Castellà
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5. Quina és la llengua més utilitzada a classe entre professors i alumnes?

El 91% diuen que l’ idioma més utilitzat a classe és el català, el 7% el castellà i el 2% el

català i el castellà.

6. Quina és la més utilitzada a l’ hora del pati?

El 93% accepten que l’ idioma més utilitzat a l’ hora del pati és el castellà, el 4% el català i

el castellà i el 3% el català.

Idioma més utilitzat a classe entre professors i alumnes

91%

7% 2%

Català

Castellà

Català i Castellà

Llengua més utilitzada a l' hora del pati

3%

93%

4%

Català

Castellà

Català i Castellà
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7. Ets del Club Súper 3?

El 61% són del Club Súper 3 i el 39% no ho són.

8. Tens/ has tingut alguna joguina en català? Quina?

El 82% han tingut una joguina en català i el 18% no han tingut. Les joguines en català que

generalment s’ han esmentat més han estat els ordinadors interactius i els puzzles.

Gent del Club Súper 3

61%

39%

Sí

No

Persones que hagin tingut una joguina en català

18%

82%

Sí

No
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9. Si haguessis d’ escollir-ne un, en quin idioma voldries que es fessin les classes a

l’ escola? Per què?

El 53% diuen que voldrien que les classes es fessin en castellà i el 47 % diuen que les

voldrien en català.

10. Quin és el teu nivell de català?

El 95% dels enquestats entenen i saben escriure i parlar en català. El 5% entén i escriu.

Idioma amb el que es voldria fer les classes a l' escola

47%

53%

Català

Castellà

Nivell de català

95%

5%

Parla, entén i escriu

Entén i escriu
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11. En quina llengua estudies/has estudiat?

El 80% han estudiat en llengua catalana i el 20% en llengua castellana.

12. Si algú se l’ adreça en castellà, li respons en castellà o en català? I a la inversa? Per

què?

El 80% responen en català, el 67% en la mateixa llengua amb la qual se li adrecen i el

20% en castellà.

Llengua amb la que s' ha estudiat

80%

20%

Català

Català i Castellà

Amb quina llengua es respon quan algú se li adreça en

català o en castellà

80%

20%

67%
Català

Castellà

En la mateixa amb la que
se l' adreçen
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La majoria de gent ha afirmat que contesten amb el mateix idioma amb el qual se’ls han

adreçat per motius d’ educació, malgrat que n’ hi ha hagut d’ altres que han esmentat que

cadascú hauria de respondre amb l’ idioma amb què se sentís més a gust.

13. Creus necessari el català per viure a Cerdanyola?

El 69% pensa que el català no és necessari per viure a Cerdanyola i el 31% pensen que sí

ho és.

14. Creus que el català acabarà desapareixent? Per què?

El 70% dels joves han dit que el català no desapareixerà, ja que si es lluita i es fan més

campanyes per difondre’l aquest es mantindrà com ho ha fet els darrers anys.

És necessari el català per viure a Cerdanyola?

31%

69%

Sí

No

Desapareixerà el català?

30%

70%

Sí

No
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En canvi, el 30% ha respost que sí que desapareixerà a causa de motius com la

immigració i la diglòssia, d’ entre d’ altres.

9.2. Resultat de les enquestes de +18 anys

El 53% són dones i el 47 % homes.

El 45% tenen entre 25-40 anys, el 32% entre 18-25 anys i el 23% entre 40-65 anys.

Sexes

53%

47% Dones

Homes

Edats

32%

45%

23%

18-25 anys

25-40 anys

40-65 anys
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El 58% prové de Cerdanyola, el 20% de Barcelona, el 8% de Sabadell, el 5% de Sant

Cugat, el 5% de Ripollet, el 2% d’ Amèrica del Sud i el 2% d’ Amèrica del Nord.

1. Quina és la seva llengua materna?

Hi ha un 65% de castellà, un 32% de català i un 3% que consideren les dues com la seva

llengua materna.

Llocs d' origen

8%
5%

20%

58%

5%

2%

2%

Sabadell

Sant Cugat

Barcelona

Cerdanyola

Ripollet

Amèrica del Sud

Amèrica del Nord

La llengua materna

32%

65%

3%

Català

Castellà

Català i Castellà
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2.En quin idioma parla amb les seves amistats?

Hi ha un 49% en castellà, un 28% en català i un 23% que utilitzen les dues.

3. Quina llengua parla amb els seus fills?

Hi ha un 34% en castellà, un 37% en català i un 29% que utilitzen les dues.

La llengua amb les amistats

28%

49%

23%

Català

Castellà

Català i Castellà

La llengua amb els fills

37%

34%

29%

Català

Castellà

Català i Castellà
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4.Quina llengua parla en l’àmbit professional?

Hi ha un 56% en català, un 28% en castellà i un 16% que utilitzen les dues.

5. Generalment,quin idioma és el més utilitzat a la seva feina?

Hi ha un 59% en català un 31% en castellà i un 10% que utilitzen les dues.

Llengua més utilitzada en la feina

59%

31%

10%

Català

Castellà

Català i Castellà

La llengua parlada en l' àmbit professional

56%
28%

16%

Català

Castellà

Català i Castellà
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6. Quina creu que es la llengua que parlen abans els nouvinguts?

El 94% pensen que parlen abans el de castellà i un 6%, el català.

7. Quin idioma creu que és més necessari per viure a Cerdanyola?

Hi ha un 47% que pensa que és més necessari el castellà, un 35% el català i un 18% que

creu que ho són les dues.

Idioma que parlen abans els nouvinguts

6%

94%

Català

Castellà

Idioma més necessari per viure a Cerdanyola

35%

47%

18%

Català

Castellà

Català i Castellà
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8. Quin és el seu nivell de català?

10-

Hi ha un 77% que el parla,l’escriu i l’entén, un 13% que només l’entén i un 10% que el

parla i l’entén.

9. Si algú se li adreça en castellà,li respon en castellà o en català? I a la inversa?

Hi ha un 67% que canvia la llengua a favor del castellà, un 36% que sempre parla en

castellà i un 21% que parlen sempre en català.

Nivell de català a les persones

13%

10%

77%

Entenc

Parlo i entenc

Parlo, entenc i escric

Llengua comuna de comunicació amb els altres

21%

36%

67%

català

castellà

canvia
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10. En quina llengua va estudiar?

Hi ha un 55% que va estudiar en castellà, un 25% en català i un 20% que van estudiar en

les dues.

11. Si en un grup hi ha catalanoparlants i castellanoparlants, en què parlen?

Hi ha un 48% que creuen que es parlaria castellà, un 37% pensa que en català i un 15%

pensa que les dues acabarien coexistint entre elles.

Llengua d' estudi

25%

55%

20%

català

castellà

cat/cast

La llengua més influenciada en un grup

15%

37%

48%
Català

Castellà

Català i Castellà
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12. Creu que el català acabarà desapareixent?

Comentari: Hi ha un 83% que creu que no i un 16% que creu que sí. Els que diuen que no

pensen que com és la llengua pròpia de Catalunya és impossible que desaparegui i els

que diuen que sí justifiquen la seva resposta dient que com no és una llengua molt

necessària a nivell mundial, ja que només és pràctica aquí, acabarà desapareixent.

Permanència del català

16%

84%

Sí

No
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9.3. Resultats

Conclusió del primer model d’ enquesta: Tot i que la llengua més parlada a classe entre

professors i alumnes és el català, tant a l’ hora del pati com per a la comunicació fora de l’

escola, l’ idioma que la majoria utilitzen és el castellà.

Tanmateix, la majoria de la gent, un 61%, pertany al Club Súper 3 i un 95% domina el

català, la qual cosa hauria d’ ajudar una mica a la difusió del català. Però la llengua

materna sembla que té molta més força i segueix perjudicant molt a la llengua catalana, ja

que un 51% té el castellà com a llengua materna i un 38%el català.

Tot i això, hi ha unes certes contradiccions perquè la majoria de gent, un 53%, vol que les

classes es facin en castellà i, en canvi, un el 70% no creu que el català desaparegui.

Conclusió del segon model d’ enquesta: La gent major de 18 anys pensa que el

castellà és la llengua que, ara mateix , influencia més respecte el català. Creu que el

castellà és la llengua que es necessita per comunicar-se millor amb la gent, un 47%, per

això utilitza el castellà en tots els seus àmbits personals i això influeix molt a l’ hora

d’ imposar una llengua o una altre en els seus fills (un 65% apliquen als seus fills el

castellà), també un 94% creu que els immigrants s’integren més ràpidament a parlar

castellà i que a Cerdanyola és també fonamental aquesta llengua perquè pensen que hi ha

molta immigració i és més fàcil de comunicar-se amb totes les persones de la resta de

l’estat. En canvi, però, un 56% pensa que el català és la llengua més emprada en l’àmbit

professional i el 83% de la gent de Cerdanyola creu que, malgrat tot, el català no

desapareixerà.

Comparativa: Comparant ambdues enquestes, traiem la conclusió que malgrat que els

joves de menys de 18 anys tenen molts recursos per aprendre el català, aquests després

al carrer no els utilitzen.

En les persones adultes s’ observa que augmenta el nombre de castellanoparlants, però

que a diferència dels nois, aquest fet s’ entén perquè la majoria de gent no ha pogut

aprendre el català a l’ escola.

Per tant, el nivell d’ estudis i l’ aprenentatge d’ una llengua no asseguren l’ ús d’ aquesta.
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10. Entrevistes

10.1. Entrevista a Montserrat González

SRA. Montserrat González

Montserrat González, directora del Col·legi Montserrat, porta molts anys exercint el seu

càrrec. És una gran observadora dels resultats d' immersió lingüística a causa del

temps que fa que es troba relacionada amb l' ambient d' escola.

Per tant, és la persona perfecta que ens pot donar dades sobre l' ús del castellà i català

de fa uns anys i el d' ara.

1) Quina és la llengua materna majoritària en els nens entre 3 i 5 anys?

-. El castellà,majoritàriament són castellanoparlants.

2) Quina llengua parlen a la classe?

- Entre ells el castellà,amb la mestra i la resta de personal de l’escola, el català.,

amb els pares les dues llengües,tot i que majoritàriament el català.

3) I a l’hora del pati?

- El castellà.

4) Quins factors creu que incideixen a l’hora de que parlin una o altre llengua?

- Crec que la llengua que es parla a casa és el factor més incident,encara que les

telecomunicacions també són un gran influenciador.

5) Què creu que és el causant del fet que es parli més una llengua que l’ altra ?

-Actualment no se sap el perquè.

6) En el cas dels nens nouvinguts,quina llengua adquireixen abans ? Per què ?

-Els immigrants s’esforcen més per aprendre el català i l’aprenen abans que els

seus propis companys de classe.

7) Pensa que la immigració influeix en l’ús d’una llengua o una altra?

- Crec que no perquè el percentatge d’immigrants a aquesta escola és molt baix.

8) Quina llengua creu que és més important o necessària,el català o el castellà?

- Crec que depèn de cadascun però en castellà és més fàcil comunicar-se aquí,

però és bo saber les dues.

9) Creu que hi ha suficients campanyes per a la difusió de la llengua catalana?

- Crec que no.



La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o fracàs?

55

10) Si la majoria de nens parlen una llengua concreta ( català o castellà),

influeixen molt els companys de la classe?

-Si és en castellà sí perquè tothom acaba parlant amb castellà i si la majoria són

catalanoparlants, no se sap perquè, acaben també, parlant el castellà.

11) Creu que el català acabarà desapareixent?Per què?

-Crec que el català s’està perdent molt,però no puc confirmar-ho exactament.

12) Podria dir-nos possibles solucions per fer que augmenti el nombre de

catalanoparlants?

- Amb més activitats amb els nens petits amb el llenguatge oral perquè agafin

seguretat en ells mateixos quan parlin català.

13) Creu que les tradicions i les festes populars com ara el Carnestoltes ajuden a

parlar més el català?

- Sí, perquè totes aquestes tradicions catalanes ajuden a promocionar l’ús del

llenguatge català.

14) Ha observat canvis respecte a l’ús del català o del castellà en els últims anys?

-.Sí,s’utilitza més el castellà que el català,abans es dirigien en català als professors

i d’altre personal de l’escola però ara cada cop costa més i quan arriben a l’ ESO ja

parlen tots el castellà.

15) Com es potencia l’ús del català a l’escola?

- Es van introduint cada cop més activitats orals en català,com llegir contes.

16) Creu que podem parlar de la immersió lingüística com un èxit o un fracàs?

Per què?

- Com un èxit perquè els nens no saben parlar el català i quan arriben a l’escola

se’ls introdueix el català i el comencen a assimilar.
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10.2. Entrevista a Rosa Maria Garreta

SRA. Rosa Maria Garreta

Rosa Maria Garreta professora de p5 del col·legi Montserrat fa molt de temps que

treballa en aquesta escola . Actualment és coordinadora LIC del centre.

1) Quina és la llengua materna majoritària dels nens de la seva classe?

- Majoritàriament és el castellà,tot i que la majoria són les dues.

2) Quina és la llengua que utilitzen per comunicar-se entre ells durant la classe?

- Entre els nens tots acaben parlant el castellà encara que sigui minoria i això no se

sap perquè.

3) I a l’hora del pati?

- El castellà.

4) Creu que, els nens de la seva classe tenen alguna preferència per algun

idioma en concret?Quins factors creu que incideixen a l’hora de que parlin

una o altre llengua?

- No, però el castellà és el més influent perquè amb els pares és la seva llengua

de comunicació diària.

5) Amb quina llengua, els nens, s’expressen millor (català o castellà) ?

- Els castellanoparlants els costa molt parlar el català,en canvi els catalanoparlants

no els costa gens aprendre el castellà.

6) A l’hora de comunicar-se amb el professorat quina llengua utilitzen?

- Intentem que s’adrecin en català,encara que alguns els costa molt expressar-se

bé.

7) Normalment,quan els nens fan alguna sortida educativa,en quin idioma la

fan?

-Acostumen a parlar el català només en puntuals ocasions, com ara la sortida al

mercat que el director els parlava en castellà.

8) En el cas dels nouvinguts,quina llengua els hi costa més aprendre?

- Si són espanyols, castellà,i si vénen d’unes altres nacionalitats, depèn.

9) En el cas dels nens nouvinguts,quina llengua adquireixen abans ? Per què ?

- Encara que s’esforcen a parlar el català, la influència que els castellanoparlants

els donen és molt forta.

10) Si la majoria de nens parlen una llengua concreta ( català o castellà),

influeixen molt els companys de la classe?



La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o fracàs?

57

- La majoria de nens parlen castellà i això influeix molt els companys,encara que

sigui minoritària ,només amb els professors parlen en català.

11) Vostè,en les entrevistes de familiars normalment amb quin idioma les fa?

-Català, i si no m’entenen,evidentment amb castellà.

12) I amb els seus companys de treball?

-Intentem parlar en català,tot i que de vegades se’ns escapen algunes paraules

castellanes però ho corregim ràpidament.

13) Quina llengua creu que pot influir més, el català o el castellà?

- El castellà per tots els mitjans de comunicacions,pel·lícules,dibuixos etc...

14) Creu que el català li servirà per comunicar-se amb la majoria de persones?

- A Catalunya sí,però només aquí.

15) Creu que el català s’ha d’impartir des de petits per tal d’evitar la seva

desaparició?

- Crec que s’ha d’estudiar paral·lelament català i castellà i des de més petits millors

perquè els nens de 0 a 6 anys o captan tot amb més facilitat.
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10.3. Entrevista a Esther González Bayo

Esther González Bayo

Esther González Bayo es la Regidora d´ Educació i Ciutat del Coneixement pel

PSC. Ella és qui millor ens pot informar sobre la immersió lingüística a Cerdanyola

aportant la seva informació sobre el tema al nostre projecte.

1) Què ens podria dir sobre el concepte d’

immersió lingüística?

- Crec que es podria definir com un concepte que

es desenvolupa en aquests llocs o països on

conviuen dues o més llengües. En el cas de

Cerdanyola el català i el castellà.

2) Quins són els factors que actuen sobre aquest?

De quina manera ho fan?

- La immigració és el principal factor,aquí els estrangers són àrabs. Els nens petits

immigrants ja des de petits se’ls fa una immersió a les escoles i de seguida

s’adapten.

3) Pensa que la immigració té un paper important a l’ hora que es parli més el

castellà o el català?

- Depèn perquè els nens parlen abans el català, però els adults per relacionar-se

amb el món laboral s’adapten abans al castellà.

4) Creu que la llei de política lingüística afavoreix en l’ ús del català o el

castellà?

- Crec que no perquè amb la televisió, la ràdio i internet està molt castellanitzat.

5) Respecte a la diglòssia, creu que aquesta està molt accentuada a

Cerdanyola?

- Crec que sí perquè totes les llengües amb contacte hi ha molta barreja de

paraules i la gent les parla inconscientment.

6) Troba que l’ objectiu de la llei d’ educació, és a dir, el de concordar el sistema

educatiu amb la societat catalana, s’ està aconseguint?

- Sempre s’intenta que totes les activitats educatives siguin en català, ara bé es

molt difícil perquè estem acostumats a parlar el castellà.

7) Pensa que segons el tipus d’ escola (pública, concertada o privada) el castellà

o el català tenen més o menys importància?
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- Crec que més o menys totes són iguals i tots intenten compensar les dues

llengües encara que acaba triomfant el castellà.

8) Quin és el nivell de català de la població cerdanyolenca?

- Crec que el nivell de català és bastant alt perquè hi ha una mitjana d’estudis alta.

9) Pensa que s’ està donant rellevància al català?

- Intentem introduir el català a la vida diària però és molt complicat perquè el món

que ens envolta està molt castellanitzat.

10) L’ Ajuntament de Cerdanyola està lluitant per la difusió del català? De quina

manera?

- Està lluitant amb campanyes d’activitats lúdiques per als joves o d’ integrament

social que es fa tot amb català

11) Ens podria donar mesures que ajudessin a la defensa del català?

- Crec que una mesura important és el doblatge del cinema en català i els dibuixos

amb català i perquè aquesta generació és més visual i no és tant de lectura que

almenys es traduïa al català.

12) Finalment, creu que l’ immersió lingüística a Cerdanyola és un èxit o un

fracàs? Per què?

- Crec que a l’escola és un èxit perquè el català s’introdueix en la vida diària escolar

dels nens sense perdre el castellà i tenim un sistema d’immersió de convivència

entre les dues llengües,tot i que el català sempre està en desavantatge.



La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o fracàs?

60

11 . Conclusions

La immersió lingüística és un fenomen que consisteix en la intervenció pedagògica en la

qual un grup d’alumnes és escolaritzat en una llengua diferent a la seva habitual, la qual és

introduïda posteriorment en l’escolarització. Això està relacionat amb el fet que en un

mateix territori es parlen dues llengües, és a dir, hi ha bilingüisme.

A Cerdanyola, la majoria de la població és bilingüe, perquè coneix el català i el castellà.

Tanmateix, s’ està produint una situació de diglòssia, ja que només s’ està utilitzant una

llengua considerada privilegiada, que és el català, en documents del govern i en general en

els àmbits formals, mentre que una altra llengua, que és el castellà, s’ està usant com a

vehicle de comunicació entre diferents persones en els usos informals.

Segons les entrevistes fetes a Esther Bayo, Montserrat González i Rosa Maria Garreta

hem arribat a la conclusió que el català s’ aprèn, però a mesura que la gent es va fent

gran, s’ utilitza menys. També es pot dir que la majoria de la població parla el castellà i

aleshores no cal utilitzar el català.

Segons l’ exposat en la nostra hipòtesi: el castellà s’ utilitza com a llengua habitual,

malgrat haver fet l’aprenentatge en català, és confirmaria. Tot i això, la resposta a la

pregunta que formulaven en iniciar aquest treball : la immersió lingüística a Cerdanyola:

Èxit o Fracàs? , caldria matisar-la. D’una banda, podríem considerar-ho com un fracàs, ja

que l’ús social del castellà és minoritari, però, de l’altra, es pot considerar un èxit perquè

gràcies a la immersió lingüística han accedit a l’aprenentatge del català un nombre de

població castellanoparlant important, sense la qual ara no serien bilingües.

Davant d’ aquesta situació, s’ està lluitant perquè la llengua catalana s’ utilitzi en tots els

àmbits de la societat. Però aquesta situació ja es viu des de fa cert temps. Les primeres

mesures que van posar va ser l’ elaboració d’ una llei d’ educació, per tal de fer

l’ escolarització en català, la llei de política lingüística i el pla lingüístic de centre que com

el recurs anterior, tenen la funció d’ aconseguir la normalització de la llengua catalana.

Més endavant, en veure que amb aquestes mesures el català seguia en perill van provar

de posar en marxa certes campanyes i plataformes de difusió.

Actualment de les campanyes més utilitzades hi ha la de “Dóna corda al català” i va dirigida

tant per a la població jove com pels més grans.
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Des de l’ Ajuntament de Cerdanyola s’ ha desenvolupat el pla d’ entorn, el qual el trobem

als Annexos.

Des de les escoles de Catalunya es desenvolupen diferents mesures, com el pla educatiu

d’ entorn, la llei de política lingüística i la llei d’ Educació.

Després de fer un estudi sobre aquest tema, nosaltres creiem que s’ hauria d’ intentar

potenciar més el cinema i altres mitjans de comunicació en català per tal d’ atraure nous

catalanoparlants.

No obstant, creiem que el nostre treball de recerca es podria continuar fent un estudi de les

noves mesures o solucions per tal que la immersió lingüística aconseguís el seu èxit en la

nostra societat. De manera que no assolís només l’objectiu d’aprendre el català sinó que

també s’ estengués l’ús social d’aquesta llengua.
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ANNEXOS
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13.Taula sobre el nivell d’ estudis a Cerdanyola
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14. Pla educatiu d’ entorn

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una resposta social i educativa que vol afavorir el

coneixement, la comunicació i el respecte entre les diferents cultures i col·lectius socials.

En aquest sentit, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, el Departament d’E

ducació, a través d’un conveni amb els ajuntaments, planteja els plans educatius d’entorn

com un suport institucional i aporta els mitjans necessaris per a aquelles experiències

encaminades a assegurar la continuïtat i la coherència educativa en els diferents àmbits de

la vida dels infants i joves, impulsant l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i

l’educació intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.

Aquests plans estan adreçats a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una

especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i vulnerables. Els PEE pretenen educar

per a la ciutadania, fent possible el desenvolupament de tot l’alumnat a partir de l’e ducació

intercultural, basada en la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, a partir de la

consolidació del català com a llengua d’ús social.

Objectius del PEE

 Potenciar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural com a

elements bàsics per fomentar la cohesió social, és a dir, la convivència en harmonia

de totes les persones que integren la nostra comunitat.

 Fomentar la formació continuada de la comunitat educativa i contribuir a la

consecució de l'èxit educatiu de l’alumnat, proporcionant recursos que compensin

les desigualtats, tot respectant les diferències.

 Potenciar la cultura del treball en xarxa, compartint projectes i recursos entre l’àmbit

escolar i l’entorn.

 Treballar cooperativament amb l’àmbit de la família i la seva funció educativa.22

22
www.cerdanyola.cat

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/serveis_municipals/Servei_Educacio/Pla_Educatiu_dEntorn/Pla_Educatiu_dEntorn/
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15. Models d’ enquestes

15.1. Enquesta de -18 anys
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-18 anys

Home Dona Edat Lloc d’origen

1. Quina és la teva llengua materna?

2. A quina escola vas?

3. A quin tipus d’escola vas ?

Privada Pública Concertada

4. Quin idioma parles amb els teus companys de classe?

Català

5. Generalm

Català

6. Quina és

Català

7. Ets del Cl

Sí

8. Tens/ has

Sí

9. Si hague

escola? Per
Castellà

ent, quina és la llengu

Castellà

la més utilitzada a l’ ho

Castellà

ub súper 3?

No

tingut alguna joguina

No

ssis d’escollir-ne un ,

què?
a més utilitzada a classe entre professors i alumnes?

ra del pati?
en català? Quina?
66

en quin idioma voldries que es fessin les classes a l’
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10. Quin és el teu nivell de català?

Parlo Entenc Escric

11. En quina llengua estudies/has estudia

12. Si algú se t’ adreça en castellà, li respons en castellà o en català? I a la inversa? Per

què?

13. Creus necessari el català per viure a Cerdanyola?

14. Creus que el català acabarà desapareixent? Per què?

Sí No

15.2. Enquesta de +18 anys

La immersió lingüística a Cerdanyola: Èxit o fracàs?

+ 18 anys

Home Dona Edat Lloc d’origen

Estudis Professió

1. Quina és la seva llengua materna?

2. En quin idioma parla amb les seves amistats?

3. Quina llengua parla amb els seus fills?

4. Quina llengua parla en l’àmbit professional ?

5. Generalment, quin idioma és el més utilitzat a la seva feina?

Català Castellà

6. Quina creu que és la llengua que parlen abans els nouvinguts?
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7.Quin idioma creu que és més necessari per viure a Cerdanyola? Per què?

Català Castellà

8. Quin és el seu nivell de català?

Parla Entén Escriu

9. Si algú se li adreça en castellà, li respon en castellà o en català? I a la inversa? Per

què?

10. En quina llengua va estudiar?

11. Si en un grup hi ha catalanoparlants i castellanoparlants, en què parlen?

12. Creu que el català acabarà desapareixent? Per què?

Sí No


