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1a PART. LES NACIONALITATS PRESENTS AL NOSTRE CENTRE 

 
Segons la dada de la nacionalitat, al nostre centre, l’Institut Damià Campeny de 
Mataró, hi ha alumnat procedent de 28 estats d’arreu del món (a part, és clar dels que 
tenen la nacionalitat espanyola, els quals en la seva immensa majoria han nascut a 
territoris històricament catalans1). 
 
 

2010/2011 

Públic 

Nacionalitat alumne Matricules 

  
Andorra 1 

Angola 1 

Argentina 6 

Bolívia 5 

Bulgària 2 

Colòmbia 4 

Dominica 1 

Equador 5 

Espanya 488 

Estats Units d'Amèrica 1 

França 2 

Gàmbia 8 

Guinea 2 

Guinea Equatorial 1 

Itàlia 5 

Marroc 47 

Mèxic 2 

Paraguai 2 

Perú 2 

Portugal 1 

República Dominicana 1 

Romania 1 

Salvador, El 1 

Senegal 1 

Ucraïna 1 

Uruguai 2 

Veneçuela 4 

Xile 3 

Xina 7 

 

607 

 
 

                                                             
1
 En aquest apartat hauríem d’incloure l’alumne de nacionalitat andorrana. 
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Per tant, segons aquestes dades, el nostre centre té 488 alumnes de nacionalitat 
espanyola, mentre que 119 tenen altres nacionalitats. És a dir, un 19,60% de l’alumnat 
és de nacionalitat “estrangera”2, mentre que un 80,40% és de nacionalitat espanyola. 

 
 
 
Si comparem aquestes dades (que es refereixen tant a l’alumnat d’ESO com de BAT 
del nostre centre) amb les globals de Catalunya, ens adonarem que ens trobem per 
sobre de la mitjana del país pel que fa al nombre d’alumnat estranger. Recordem que 
aquest alumnat representa el 12,9% de l’alumnat matriculat a Catalunya, el 13,4% de 
l’alumnat matriculat als ensenyaments bàsics (i un 17,8% en el cas concret de l’ESO) i 
el 9% de l’alumnat de batxillerat.  
 
Si comparéssim únicament les dades del nostre centre amb la dels centres de 
titularitat privada ens adonaríem que la distància encara és més gran (en aquesta 
tipologia de centres només representen un 6% de l’alumnat). 
 
A més, i com a informació complementària, cal dir que dins dels alumnes de 
nacionalitat espanyola hi ha un nombre significatiu de nascuts fora de l’Estat (en algun 
cas fills d’emigrants espanyols, en d’altres nois o noies adoptats i, en la majoria de 
casos, d’alumnes nacionalitzats): 
 

Espanya 471 

Itàlia 1 

Alemanya 1 

Ucraïna 1 

Rússia 1 

Gàmbia 1 

Marroc 1 

Mèxic 1 

Argentina 6 

Colòmbia 1 

Xile 1 

Perú 1 

Uruguai 1 

 
488 

                                                             
2 A l’annex 1 hi ha uns gràfics sobre la procedència d’aquest alumnat. 
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2a PART. LA DIVERSITAT  LINGÜÍSTICA REAL DEL NOSTRE ALUMNAT 
 
Introducció 

 
Del nostre institut, per sort, ja se n’han fet diversos estudis sobre la realitat 
sociolingüística i, per tant, ja comencem a tenir una aproximació bastant real de la 
nostra diversitat lingüística, que ha quedat recollida en el Projecte Lingüístic de Centre, 
que enguany s’ha aprovat (part d’aquest treball en forma part). Els estudis als quals 
em refereixo són el treball de recerca d’un alumne de batxillerat 
(http://www.gela.cat/doku.php?id=treballs_guanyadors_del_i_premi_pau_gines) i 
l’estudi que es va fer a segon d’ESO aquest curs 
(http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/213270).  
 
 

Per situar-nos 

Segons l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya3, fet 
pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la 
Secretaria de Política Lingüística, l’any 2006, un 39’9% dels joves de Catalunya va 
tenir com a llengua inicial (només o sobretot) el català; un 14’1 va tenir tant el català 
com el castellà; un 42’8% (només o sobretot) el castellà; i un 3’2% va tenir altres 
llengües. 

Si comparem aquestes dades globals de Catalunya i les comparem amb les del nostre 
centre, basant-nos en les dades obtingudes en el treball de recerca que hem esmentat 
anteriorment, i fet en el curs 2009-2010, els monolingües familiars en català són a 5’50 
punts per damunt de la mitjana de Catalunya, els monolingües en castellà estan molt 

                                                             
3
 Disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/St
atic%20file/Informes11.pdf  

http://www.gela.cat/doku.php?id=treballs_guanyadors_del_i_premi_pau_gines
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/213270
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/Informes11.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/Informes11.pdf
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per sota de la mitjana de Catalunya (15 punts menys), els bilingües català/castellà són 
a quasi 6 punts per damunt de la mitjana catalana; i, finalment, que un 13’9% dels 
alumnes del tinguin com a llengua familiar una altra diferent al català i al castellà sí que 
situa aquesta microrealitat molt per damunt de la mitjana catalana (que era d’un 3,2%). 
Segurament, els bilingües català i una altra llengua i castellà i una altra llengua en 
l’enquesta general de Catalunya s’englobarien en els monolingües familiars catalans i 
castellans respectivament. 

En el gràfic de sectors següent podrem observar la distribució del nostre alumnat 
segons la llengua familiar (o llengües familiars): 

Alumnat segons la llengua que es parla a casa

34,49%

27,78%

20,60%

1,85%

2,08% 13,19%

Cat

Cast

Cat i Cast

Cat i altra

Cast i altra

Altres

 

Pel que fa als grups que declaren que tenen el català i/o el castellà com a llengua 
familiar, la distribució seria la següent: 
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I, pel que fa a les altres llengües familiars presents en el centre, en el curs esmentat, 
n’hi havia 23. 

Com a dada complementària d’aquesta presentació sociolingüística del nostre centre, 
en l’estudi fet el curs 2011-2012 a tot l’alumnat de 2n ESO, constatem que, a la 
pregunta “amb quina llengua s’identifica l’alumne” (podríem dir-ne també quina és la 
seva primera llengua, independentment de quina hagi estat o és la llengua familiar), 
els percentatges de l’alumnat presenta una lleugera variació amb les dades ofertes 
anteriorment (tot sembla indicar que bona part dels bilingües es decanten, si més no, 
en aquest curs, cap a la llengua castellana, com a llengua primera i, per tant, d’ús): 
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La mostra del treball 

Com que ja disposem de dades, per tant, del conjunt del centre, i, a més, disposem 
d’un estudi força complet de 2n d’ESO, ens hem centrat en l’alumnat de batxillerat, en 
concret en dos dels tres cursos de 1r de BAT (uns 45 alumnes), la qual cosa ens ha 
permès veure, entre d’altres qüestions, les diferències que hi ha entre la composició de 
l’alumnat de l’ESO i del BAT. 

Així, d’entrada, i pel que fa a la nacionalitat, el 87% dels alumnes d’aquests cursos de 
BAT són “espanyols”. Fixem-nos que, en aquest cas, el nombre de persones que 
tenen aquesta nacionalitat, la de la població “autòctona”, és 7 punts per sobre de la 
mitjana del centre, que, com hem vist, era del 80%. També és molt significativa –per 
no dir preocupant– la desaparició de l’alumnat de nacionalitat marroquina en aquests 
cursos de batxillerat, quan són la segona nacionalitat numèricament més important del 
centre. 

 

En aquesta línia, també és interessant de destacar que la immensa majoria de 
l’alumnat és nascut als Països Catalans. Només 7 són nascuts a fora, dels quals, a 
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més, dos són de nacionalitat espanyola i de pares també espanyols (una de les mares 
és, a més, catalanoparlant d’origen). Pel que fa als cinc restants, dos porten més de 10 
anys a Catalunya, dos més de 5 anys i només una en porta menys de cinc.  
 

 

Pel que fa a les nacionalitats del pare i de la mare, en general són les mateixes que 

hem vist per a l’alumnat, amb l’excepció d’un pare francès, una mare del Brasil i una 

alumna de pares espanyols que té doble nacionalitat (nord-americana i espanyola). 
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Pel que fa a la llengua familiar d’aquests pares i d’aquestes mares, hem trobat que el 

40% dels pares i de les mares tenien el castellà com a llengua familiar, un 11% dels 

pares i un 7% de les mares tenien el castellà (en primer lloc) i el català com a llengües 

familiars, mentre que un 5% dels pares i un 11% de les mares tenien el català (ara en 

primer lloc) i el castellà com a llengües familiars (per tant, els bilingües familiars 

representen el 16% dels pares i el 18% de les mares). Cal citar el cas d’un pare 

bilingüe castellà / francès. Pel que fa únicament al català, un 38% del pares van tenir 

el català com a llengua familiar, mentre que un 36% de les mares van tenir també el 

català com a llengua familiar. Per tant, estem analitzant un grup en què, pel que fa a la 

llengua de la família directa, hi ha un equilibri molt evident entre les dues llengües 

oficials. 

 

 

 

I quina llengua han parlat aquests pares als seus fills? D’entrada , tot sembla indicar 

que el català guanya terreny, ja que, segons el que declaren els alumnes, a un 45% 

els seus pares els han parlat en català. El castellà, en canvi, recula uns 9 punts (un 
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31%), mentre que els bilingües familiars representen un 21% de l’alumnat (4 punts per 

davant dels seus pares i de les seves mares). Cal constatar que, en el cas d’aquest 

alumnat bilingüe, un 65% situa el català per davant del castellà. 

Pel que fa a les altres llengües, només el xinès es manté com a única llengua familiar, 

mentre que han desaparegut el portuguès i el francès, i el romanès es manté en 

l’àmbit familiar però conjuntament amb el castellà i el català. 

 

Si comparem aquestes dades amb la llengua usada amb els germans, el català encara 

guanya més terreny (pouant dels bilingües català i castellà), el castellà en recupera 

només una mica, mentre que es redueixen a més de la meitat (9%) els que mantenen 

un bilingüisme amb els germans (7% castellà i català, i un 2% català i castellà). La 

resta de llengües han desaparegut en no tenir germans els alumnes que les tenien 

com a llengües familiars). 
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I, finalment, amb quina llengua s’identifiquen aquests alumnes, una dada que, al cap i 

a la fi, ens pot donar molta informació sobre la vitalitat de les llengües en un futur. El 

català es manté com a primera llengua amb la qual s’identifiquen els alumnes (amb el 

mateix percentatge que hem vist quan en referíem a la llengua usada amb els pares), 

el castellà baixa a un 18% (el més baix per al castellà en tot l’estudi) i, finalment, es 

consolida una concepció bilingüe, ja que un 37% de l’alumnat s’identifica en alguna 

mena de bilingüisme, on trobem en primer lloc el bilingüisme castellà / català (22%), en 

segon lloc el bilingüisme català / castellà (11%), i, en tercer lloc, altres bilingüismes o 

trilingüismes menors (xinès / castellà / català i un estrany, de moment, al nostre país 

català / castellà /anglès). Cal notar que l’alumna d’origen romanès no s’identifica amb 

la seva llengua d’origen sinó amb el castellà / català... 
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Unes darreres informacions. L’alumna d’origen moldau en cap moment fa servir el 

terme romanès per a la seva llengua, malgrat que, evidentment, es tracti de la mateixa 

llengua. La consciència lingüística, per tant, que provoca l’existència d’un estat moldau 

sembla que ha incidit en la unitat de la llengua romanesa. I l’alumna d’origen xinès fa 

palès que a casa parlen una variant del mandarí (s’ha pogut comprovar, segons el lloc 

d’origen de la família que, efectivament, es tracta d’una variant d’aquesta llengua –

xinès mandarí– i no pas d’una altra llengua xinesa). De fet, quan parla de mandarí 

segurament es refereix a la variant estàndard d’aquesta llengua coneguda amb el nom 

de pǔtōnghuà.
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ANNEX 1 
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Nota: segurament alguns alumnes de nacionalitat italiana són realment de procedència 

argentina 


