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SEMINARI: ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’IMMERSIÓ LIN GÜÍSTICA 
EN EL CONTEXT MULTILINGÜE ACTUAL. Curs 2005-2006 

 

Per què és important un tractament educatiu de la l lengua pròpia de 

l’alumnat en un programa de canvi de llengua de la llar a l’escola?  

Ignasi Vila. (UdG) 

 

La llengua ens constitueix com a persones. Els humans no existim fora del llenguatge. 

Aquestes idees tenen un ample suport empíric a l’àmbit de les ciències socials en 

disciplines tant diferents com la història, la psicologia, l’antropologia o la sociologia. 

Des d’aquest punt de vista l’adquisició d’una nova llengua es pot entendre de dues 

maneres diferents. Una, des d’un perspectiva exclusivament  instrumental i, altra, des 

de l’assumpció d’un instrument que s’incorpora i passa a formar part de la pròpia 

identitat. En els dos casos, una part dels processos implicats en l’adquisició d’una 

nova llengua poden ser els mateixos, però és evident que els resultats són molt 

diferents. 

 

Si analitzem històricament la literatura al voltant de l’adquisició d’una nova llengua com 

a llengua estrangera al llarg del currículum escolar es pot constatar que preval la 

primera de les aproximacions. Això, especialment a partir de la incorporació del terme 

de “competència” com a formulació dels objectius del processos d’ensenyament i 

aprenentatge d’una nova llengua (veure Consell d’Europa), ha cobrat encara més 

importància.  

 

No obstant, el plantejament de l’educació bilingüe sempre ha estat diferent. Val com 

exemple les formulacions de Lambert al voltant de les raons sobre el bilingüisme 

escolar. A la seva proposta, Lambert creu que quan existeix el desig social de 

mantenir la llengua que, en les seves paraules, té menys possibilitats de 

desenvolupar-se en aquells contextos en els quals coexisteixen socialment més d’una 

llengua, l’escola ha de fer prevaldre la llengua que té menys possibilitats de 

desenvolupar-se socialment. No cal dir que, a casa nostra, aquesta llengua és el 

català. I, això, per què? Lambert pensa que existeixen molts mecanismes psicològics, 

no únicament els que s’activen al context  familiar, per establir primacies lingüístiques 

a nivell social que, d’una o altra manera, fan que la llengua, anomenada majoritària, 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Secretaria de Polítiques Educatives 
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme 
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics 

 

 

2 

passi a formar part de l’existència individual i social de totes les persones que formen 

part de la comunitat. I, per tant, es tracta de que l’escola activi també alguns d’aquests 

mecanismes psicològics per fer possible que tota la infància i l’adolescència, 

independentment de la seva llengua familiar, pugi incorporar també la llengua de la 

seva comunitat que té menys possibilitats de desenvolupar-se com una llengua pròpia 

i, per tant, es comprometi, en el futur, en el seu manteniment i desenvolupament. 

Certament, això comporta nivells elevats de domini d’aquesta llengua per part de tot 

l’alumnat. 

 

És a dir, l’educació bilingüe dóna per suposat que en una comunitat on coexisteixen 

vàries llengües, aquella que és majoritària és, d’una o altra manera, assumida per la 

immensa majoria de la població1 i que, per tant, es tracta de fer possible que també les 

llengües, anomenades minoritàries, s’incorporin a l’existència individual i social de 

totes les persones, especialment infants i adolescents. 

 

Aquestes idees, llegides de manera simplista, acostumen a induir nombroses errades. 

Probablement, una de la més importants consisteix en pensar que el context escolar, 

de manera aïllada, pot sumar una nova llengua a la identitat individual i social, d’altra 

banda construïda des de molts altres llocs, dels infants i adolescents. Poques coses 

pot fer el context escolar si a la vegada no operen altres mecanismes psicològics, 

alguns semblants i altres diferents dels que s’activen a l’escola, a l’àmbit social i 

familiar. I, per tant, amb tot allò que forma part de la “política lingüística”. No obstant, 

aquest no és el tema d’aquest escrit si bé, com es pot sospitar, es relaciona amb 

algunes polèmiques que, com el Guadiana, apareixen i desapareixen a la nostra 

societat. 

 

Per tant, l’objectiu de l’educació bilingüe2, torno a dir, no és aconseguir un bon domini 

instrumental d’una nova llengua, sinó garantir la incorporació d’un nou instrument per a 

la construcció individual i social dels infants i adolescents i, evidentment, això 

comporta, com ja he dit anteriorment, un bon domini instrumental –competència- de la 

                                                 
1 Més encara, avui dia, amb la gran influència educativa dels mitjans de comunicació i la indústria 
tecnològica. 
2 En aquest sentit, també cal dir que no tothom utilitza el terme “educació bilingüe” de la mateixa manera. 
Per exemple, donat el fracàs en aquest país de l’ensenyament d’una llengua estrangera s’ha posat de moda 
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nova llengua, però sobretot capacitats –diferent de les competències- cognitives, 

lingüístiques i socials desenvolupades individualment des de la nova llengua. Al meu 

entendre, aquest és un dels problemes que mai s’acaba d’abordar darrera d’algunes 

polèmiques, especialment les relacionades amb l’ús social de les llengües. 

 

Els mecanismes psicològics que s’activen a l’educació bilingüe per fer possible el seu 

objectiu són nombrosos i es relacionen, entre ells, al voltant de l’activitat educativa del 

professorat. En aquest escrit, parlaré únicament d’aquells mecanismes que es fan 

possible mitjançant el tractament educatiu, intencional i no intencional, de la llengua 

familiar de l’alumnat. 

 

Però, abans de continuar, cal fer una precisió al voltant d’allò que entenc com a 

“mecanismes psicològics”. Històricament, i avui dia encara és així en una part de la 

psicologia, el terme “mecanisme psicològic” s’ha conceptualitzat com “alguna cosa” 

que forma part d’allò que és individual. L’assimilació i l’acomodació piagetianes o la 

codificació i decodificació a l’àmbit del processament de la informació són bons 

exemples que es relacionen amb la tasca educativa. Però, hi ha una altra manera de 

comprendre aquest terme. Em refereixo a la idea, formulada a començaments del 

segle XX, segons la qual els mecanismes psicològics no són individuals, sinó que 

s’insereixen i operen en les relacions socials de les persones, enteses com a relacions 

educatives. És a dir, els mecanismes psicològics serien “mecanismes d’influència 

educativa” de manera que les persones es constituirien (o es construirien si es vol), 

individualment i social, des de la seva participació en situacions educatives, les quals 

quedarien definides com a contextos de desenvolupament. Des d’aquesta perspectiva, 

les pràctiques educatives són determinants pel procés de construcció personal i, a 

més a més, no queden limitades a l’educació formal, sinó que s’estenen a tota situació 

en la que, des de la interacció social, s’ensenyen i s’aprenen coses. Per això, els 

mecanismes psicològics implicats en les pràctiques educatives no es poden reduir al 

context escolar i, a la vegada, cal establir continuïtats entre tots ells, enteses com a 

continuïtats entre els diferents contextos de desenvolupament de les persones. 

 

                                                                                                                                               
a la seva ensenyança el terme d’educació bilingüe amb propòsits exclusivament instrumentals. No cal dir 
que el Consell d’Europa té molt a veure amb aquesta interpretació de l’educació bilingüe. 
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Si ens situem en aquesta perspectiva, l’adquisició i la incorporació a l’àmbit d’allò que 

és individual d’una nova llengua únicament es pot fer des d’actituds positives tant cap 

a la nova llengua com cap a la comunitat que la parla. Adquirir una llengua implica fer 

coses amb ella a l’àmbit de la regulació de l’activitat social amb les persones que ja la 

utilitzen. I, per tant, allò que és decisiu es voler fer coses amb la nova llengua i fer-les 

“voluntàriament” amb les persones que la parlen. De fet, és el que passa a la immensa 

majoria de famílies. Adults i criatures s’impliquen “voluntàriament” en tasques 

conjuntes, gràcies a la benzina que la psicologia havia anomenat “afectivitat” i que la 

biologia ha anomenat amb més precisió “afecció”. 

 

A l’àmbit escolar, les coses són diferents. Certament, l’afecció també funciona, si bé no 

sempre i, per tant, la benzina que fa possible l’existència d’actituds positives vers la 

nova llengua s’ha de construir i mantenir des de la pròpia pràctica educativa3. Això, 

encara és més important en el cas dels programes de canvi de llengua de la llar a 

l’escola que no són voluntaris com és el cas de l’escolarització de la infància i 

l’adolescència estrangera a Catalunya. 

 

En el que segueix em referiré a aquesta qüestió i diferenciaré tres àmbits diferents: 

l’escola, les relacions família-escola i l’administració educativa. 

 

1. Pràctica educativa i manteniment d’actituds positives cap a la nova llengua. 

 

Començaré aquest apartat per allò que no forma de la discussió encetada en 

aquest escrit. 

 

Històricament, l’educació bilingüe ha proposat una organització escolar que fes 

possible l’existència d’actituds positives per part de l’alumnat vers la nova llengua. 

Així, els programes de manteniment de la llengua familiar ho feien a partir d’utilitzar 

la llengua de l’alumnat com a primera llengua d’aprenentatge –la lectura i 

l’escriptura- i, poc a poc, anaven introduint la segona llengua. Els programes 

d’immersió lingüística es recolzaven en la voluntarietat de les famílies, l’existència 

de professorat bilingüe que coneixia la llengua de l’alumnat i la incorporació de la 

                                                 
3 Fins i tot quan l’afecció funciona. 
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llengua de l’alumnat a algunes activitats d’ensenyament i aprenentatge com, per 

exemple, a les classes de llengua. 

 

La decisió d’optar per un o altre programa es relacionava amb la presència social 

de les llengües i, per tant, d’acord amb el que explica Lambert, amb l’establiment 

del màxim de garanties a l’àmbit escolar per fer possible la construcció individual 

de capacitats cognitives, lingüístiques i socials des de la nova llengua (i des de la 

pròpia llengua). I, en els dos casos, es tractava de que l’alumnat fes seves les 

llengües presents, la familiar i la segona llengua, des del manteniment d’actituds 

positives vers les dues llengües4. 

 

Una lectura poc acurada d’aquesta realitat educativa ha portat a persones a 

defensar la importància del desenvolupament de programes de manteniment de la 

llengua familiar de l’alumnat estranger. De fet, durant els anys 80, alguns països 

d’acollida d’alumnat estranger, com, per exemple, Canadà, Holanda o Alemanya, 

van fer, tímidament, polítiques basades en aquest criteri i, fins i tot, alguns 

acadèmics i algunes acadèmiques, implicats i implicades en l’educació bilingüe, 

van defensar aquestes idees5. I, a Catalunya, hi ha persones universitàries –i no 

universitàries- que amb la boca petita defensen aquesta posició. L’any 2000 vaig 

publicar un article on explicava que aquesta perspectiva era irrellevant i que 

responia a un exercici intel·lectual sense cap base empírica. Crec que el temps 

m’ha donat la raó. Els arguments que utilitzava eren els següents: 

 

a) A Catalunya, la llengua principal i vehicular del sistema educatiu, d’acord amb 

l’educació bilingüe, ha de ser el català ja que, per diferents raons que no cal 

esmentar, existeix socialment la voluntat de fer del català una llengua pròpia –

encara no ho és per molt que ho digui l’Estatut- de les persones que viuen a 

Catalunya. 

 

b) Això implica que l’alumnat estranger, tingui la llengua que tingui, s’escolaritza 

en un programa de canvi de llengua de la llar a l’escola. Donat el nombre de 

                                                 
4 El desenvolupament de programes de manteniment de la llengua familiar es relacionava, en bona part, 
amb el desig de que l’alumnat de llengua minoritària la mantingués i formés part de la seva existència 
independentment dels prejudicis socials existents. 
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llengües presents és completament impossible legislar el dret a l’escolarització 

en la llengua pròpia, bé en un programa de manteniment de la llengua familiar, 

bé com a atenció individualitzada. Entre altres coses, per la impossibilitat de 

“convertir” en bilingües, millor dit en multiplurilingües, al professorat de 

Catalunya. És a dir, l’existència d’un únic sistema educatiu a Catalunya, 

equitatiu i cohesionador, amb tota l’autonomia dels centres que es vulgui, que 

garanteixi els drets lingüístics de l’alumnat no es pot recolzar en la utilització de 

les llengües familiars com a llengües d’ensenyament i aprenentatge. 

c) Però, això no significa que les llengües familiars de l’alumnat no estiguin 

presents al sistema educatiu. Una cosa és afirmar amb rotunditat que no poden 

ser llengües vehiculars de les activitats d’ensenyament i aprenentatge i altra 

cosa, molt diferent, és afirmar que han d’estar presents en l’activitat educativa 

del professorat. 

 

d) La raó d’aquesta presència es relaciona amb el desenvolupament i 

manteniment en l’alumnat d’actituds positives vers l’adquisició de la nova 

llengua. Si l’alumnat de nova incorporació se sent reconegut i apreciat en allò 

que porta a l’escola i, en relació a aquesta discussió, en la seva llengua 

familiar, probablement tingui més motius per fer seva la llengua de l’escola que 

si sent rebuig o, simplement ignorància, d’allò que sent com a propi i com a 

constitutiu de la seva identitat. 

 

Aquests arguments s’han vist reforçats en el temps amb l’augment de la diversitat 

lingüística de l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya. Per això, qualsevol 

discussió al voltant de la utilització de les llengües familiars de l’alumnat com a 

vehiculars de les activitats d’ensenyament i aprenentatge no té, al meu entendre, 

massa sentit. La qüestió és altra. Quines actituds han de fer presents el professorat 

vers les llengües familiars del seu alumnat? 

 

En primer lloc, cal que la institució escolar faci visible una actitud positiva vers les 

llengües existents. Hi ha moltes maneres de fer-ho, totes elles relacionades amb el 

fet de fer present a qualsevol visitant que està en un centre plurilingüe. No cal dir 

que és millor que l’alumnat participi (i prengui decisions) sobre com fer visible 

                                                                                                                                               
5 Encara hi ha persones que ho defensen. 
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aquesta situació que l’elaboració aïllada per part del professorat, per exemple, de 

murals de benvinguda escrits en les diferents llengües de l’escola. 

 

En segon lloc, cal una actitud positiva del professorat vers la identitat individual de 

l’alumnat i, per tant, tenir cura en la pronunciació del seu nom, incorporar fórmules 

lingüístiques rituals per poder ser utilitzades de manera informal (és a dir, no 

sempre, sinó des del sentit comú i en un clima d’afectivitat) en algunes relacions 

individuals com, per exemple, l’adéu de les vacances. En fi, qualsevol cosa que, en 

situacions informals, promogui una corrent afectiva entre el professorat i l’alumnat. 

 

En tercer lloc, aquestes actituds positives s’han de manifestar també a l’aula al 

llarg de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. Certament, quan el 

professorat no coneix les llengües del seu alumnat, cosa normal i lògica, la 

formulació anterior pot quedar buida de contingut. Per això, cal aclarir que 

manifestar actituds positives vers les llengües familiars de l’alumnat a l’aula no vol 

dir “ensenyar”, ni bé, ni malament, aquestes llengües. Vol dir simplement acceptar 

el seu ús quan espontàniament l’alumnat les utilitza i fer un ús didàctic respecte als 

objectius educatius de l’activitat. I, en alguns casos, es pot utilitzar allò que 

l’alumnat sap fer lingüísticament des de la seva llengua per aprendre la llengua de 

l’escola.  

 

La percepció per part de l’alumnat de l’existència d’actituds positives per part de 

l’escola i del professorat vers les llengües familiars té notables avantatges. Primer, 

les ja referides respecte al desenvolupament i manteniment d’actituds positives per 

part de l’alumnat vers la llengua de l’escola i del professorat, però, en segon lloc, fa 

possible que l’alumnat disposi conscientment d’un instrument molt valuós per 

l’aprenentatge de la llengua de l’escola. Les actituds positives del professorat 

converteixen la llengua de l’alumnat en una font d’autoestima individual que pot fer 

present de manera conscient per avançar en el seu coneixement del català. Així, 

pot contrastar el que ja sap fer en la seva llengua i com es fa en català o omplir 

buits comunicatius mitjançant l’ús de la seva llengua per bé que sàpiga que el 

professorat no entén el que diu, però que utilitza com un recurs semiòtic per 

invocar correctament en català allò que no sap dir o que no està segur de saber 

dir. A més a més, amb aquesta actitud del professorat, l’alumnat deixa de tenir 
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qualsevol sensació, conscient o inconscient, d’incompetència lingüística amb les 

consegüents avantatges en la seva autoimatge i autoestima. 

 

2. Les relacions família-escola i les actituds lingüístiques familiars 

 

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat possible per 

l’existència d’actituds positives vers la llengua catalana de la immensa majoria de 

la població. La repressió franquista no únicament no va poder acabar amb el 

català, sinó que, al seu pesar, va ser una de les fonts més importants per a la 

recuperació de la llengua catalana gràcies a les actituds lingüístiques 

democràtiques que es van desenvolupar durant la dictadura entre els sectors més 

influents de la societat catalana. No obstant, per raons òbvies, les famílies 

nouvingudes no formen part d’aquest corrent intel·lectual i, per tant, les seves 

actituds lingüístiques es relacionen més amb l’obligatorietat “imposada” pel país 

d’acollida que per la lliure adhesió de les famílies castellanoparlants de 

començament dels anys 80 del segle passat. 

 

Abans hem assenyalat que els mecanismes d’influència educativa entesos com a 

“mecanismes psicològics” no operen únicament a l’escola, sinó que estan presents 

en qualsevol context en el que s’aprèn i s’ensenya i que, per tant, la responsabilitat 

del seu funcionament per a desenvolupar i mantenir actituds positives envers la 

nova llengua per part de l’alumnat no és únicament de l’escola, sinó de tots els 

contextos on transcorre la vida de la infància i l’adolescència, un dels quals, 

enormement important, és la família. I, per tant, la intervenció per optimitzar 

pràctiques educatives familiars que promoguin actituds positives ver l’escola, el 

professorat i la seva llengua és un aspecte central per donar suport a la tasca 

escolar. 

 

Les relacions família-escola són un àmbit privilegiat per a fomentar actituds 

positives des de la família cap a l’escola i, per tant, han de ser utilitzades pel 

professorat per trobar suports al seu treball educatiu. Aquest és un tema molt ampli 

al qual em vull referir exclusivament respecte a la importància del reconeixement 

de la llengua familiar de les famílies des de l’escola per poder desenvolupar 

actituds positives cap a l’escola i la seva llengua. 
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Ja he assenyalat que els “motius” que van fer possible el model lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya no estan necessàriament presents en moltes 

famílies d’origen estranger. I, per això, cal fer un treball intencional per aconseguir 

que al sí de les famílies es transmetin actituds positives vers el context escolar. 

Una forma és que les famílies percebin una actitud positiva del professorat 

respecte a la seva llengua familiar. Hi ha diferents maneres de fer-ho. Des de la 

utilització d’intèrprets en les entrevistes fins animar-les a que utilitzin la seva 

llengua en pràctiques educatives familiars relacionades amb el treball escolar. 

 

Posaré dos exemples senzills. 1) Tenim una gran quantitat de dades empíriques 

que mostren correlacions positives entre l’explicació de contes al context familiar i 

l’adquisició de les habilitats de lectura i escriptura a l’escola. Aquesta és una 

pràctica que té molt poca presència en algunes famílies, especialment en aquelles 

amb un nivell educatiu més baix (si bé no sempre). A l’àmbit de les relacions 

família-escola es pot treballar intencionalment aquesta qüestió i animar a les 

famílies a explicar contes en la seva llengua, a cantar cançons amb les seves 

criatures, etc. De fet, cada vegada hi ha més materials que, mitjançant tècniques 

audiovisuals, recuperen contes populars de moltes de les ètnies presents a 

Catalunya i que poden ser utilitzats per les escoles per il·lustrar a les famílies que 

és el que se’ls demana. 2) Es pot utilitzar els coneixements lingüístics de les 

famílies per promoure en les seves criatures les habilitats relacionades amb la 

lectura i l’escriptura. També tenim moltes dades empíriques que mostren la gran 

importància d’un desenvolupament al uníson d’aquestes habilitats des de les 

llengües orals que l’alumnat sap utilitzar. Únicament cal pensar en la immersió 

lingüística a Catalunya. No hi ha cap criatura castellanoparlant que simultàniament 

no aprengui aquestes habilitats des del català i el castellà. La presència escrita del 

castellà és tan gran en els contextos de vida d’aquestes criatures que, torno a dir, 

el desenvolupament de les habilitats de lectura i escriptura es fa simultàniament 

des del treball educatiu intencional a l’escola i des del treball educatiu, més o 

menys intencional, als altres contextos de vida. Per això, cal imaginar-se maneres 

de fer possible aquesta doble “alfabetització” des de l’escola tenint en compte que 

el professorat desconeix les llengües del seu alumnat. I la única manera és 

implicar a les famílies, quan sigui possible, en aquesta tasca. L’únic criteri rellevant 
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per garantir aquest procés consisteix en implicar a les famílies en el treball 

educatiu amb les seves criatures a partir de les tasques escolars. Novament hem 

de dir que la qüestió no té res a veure amb el “control” escolar sobre la “correcció” 

d’aquest aprenentatge -d’altra banda impossible donat el desconeixement lingüístic 

del professorat-, sinó sobre la imperiosa necessitat d’establir continuïtats i 

complicitats entre les pràctiques educatives familiars i escolars.  Experiències com 

la utilització del llibre viatger o la utilització de pàgines web al context familiar per 

obtenir informacions rellevants per les tasques escolars són exemples d’aquesta 

manera de fer. 

 

Les famílies que es senten educativament valorades i animades a utilitzar la seva 

llengua familiar mitjançant pràctiques que vagin més enllà dels simples intercanvis 

comunicatius a la vida quotidiana s’impliquen més en el context escolar i, a la 

vegada, transmeten a les criatures actituds més d’acord amb les seves necessitats 

educatives que, no cal dir-ho, ajuden enormement al treball educatiu del 

professorat. 

 

3. L’Administració i la construcció d’actituds positives vers el sistema educatiu de 

Catalunya 

 

Allò que passa a l’aula no és independent del context institucional en que s’insereix 

i, per tant, el manteniment d’actituds positives al context escolar per part de 

l’alumnat estranger depèn també de la percepció que les famílies immigrades 

tenen tant de la societat d’acollida com de les polítiques de l’administració. Aquest 

és un tema molt llarg que, evidentment, no es pot recórrer en aquest escrit, però 

que, certament, té la seva importància. Vull referir-me únicament a un petit aspecte 

d’aquesta qüestió: la percepció de les famílies d’origen estranger, especialment la 

dels seus elements més actius i conscients, sobre els esforços de l’administració 

per mantenir aquelles “coses” a les que legítimament tenen dret com, per exemple, 

la seva llengua. 

 

En aquest apartat entra directament l’organització de classes per l’ensenyança i 

manteniment de les diferents llengües familiars a les que voluntàriament, i en 

horari extraescolar, l’alumnat pugui assistir. Les avantatges d’aquesta política pel 
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que fa a l’aprenentatge del català són nombroses, però vull ressaltar dues. Primer, 

d’acord amb l’eix que vertebra aquest escrit, l’apreciació de les comunitats 

lingüístiques de l’existència d’esforços per part de l’administració per a preservar i 

desenvolupar les seves llengües es tradueix també en actituds positives vers la 

llengua de l’administració i, segon, i sense ànim d’establir polèmiques absurdes, ja 

he assenyalat que l’aprenentatge formal a l’uníson de les llengües parlades per 

l’alumnat redunda en capacitats cognitives i lingüístiques completament 

necessàries pel treball escolar que, d’altra banda, és la font més important 

d’aquestes criatures per l’adquisició i incorporació del català com a llengua pròpia. 

 

Per acabar, vull remarcar que l’aposta bilingüe del sistema educatiu de Catalunya 

no es limita a un aprenentatge instrumental del català, sinó que pretén que una 

bona part de l’alumnat ho incorpori com una llengua més que constitueix la seva 

identitat. I, per això, cal que la seva adquisició es faci des d’actituds positives que 

empenyin a l’alumnat a fer coses en català amb les persones que ho tenen com a 

llengua pròpia. I, certament, les actituds no creixen de la mateixa manera que als 

ocells els creixen les ales, sinó que són el resultat d’un treball intencional en el que 

la percepció dels receptors sobre el tractament d’allò que els és propi resulta 

determinant. 


