
La Llei d’Educació de Catalunya (2009) estableix
que els centres sostinguts amb fons públics han d’e-
laborar, com a part del projecte educatiu, un pro-
jecte lingüístic que emmarqui el tractament de les
llengües al centre. En concret, el projecte lingüístic: 

[…] ha d’incloure els aspectes relatius a l’en-
senyament i a l’ús de les llengües en el centre,
entre els quals hi ha d’haver en tot cas els
següents:

L’article presenta una experiència de treball col·laboratiu amb alumnes de segon d’ESO

per dur a terme un estudi sociolingüístic que pot formar part del disseny del projecte

lingüístic de centre (PLC). A partir de la contextualització del paper del PLC i de la impor-

tància de la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum actual de secundària,

mostrem les dades d’un estudi realitzat amb alumnes de l’institut Damià Campeny de

Mataró, que va permetre conèixer la realitat sociolingüística de l’alumnat i del centre

(llengües dels alumnes, dels seus progenitors i germans, llengües d’identificació, etc.).

L’experiència pot servir d’exemple per a unes altres institucions interessades a involu-

crar l’alumnat en projectes que integrin la sociolingüística en àrees curriculars de secun-

dària i que vulguin incorporar la recerca feta pels alumnes al PLC.

Students’ involvement at second-year secondary level to prepare the school’s
language project
This paper presents an example of collaborative work with second-year secondary

students to carry out a sociolinguistic study that could form part of the design of

the school’s language project. By setting the role of the project in context and

stressing the importance of the plurilingual and intercultural dimension of the

current secondary curriculum, the paper presents the data of a study carried out

with students at the Institut Damià Campeny school in Mataró that revealed the

sociolinguistic situation of students and the school (languages used by students,

parents and brothers and sisters, language they identify with most closely, etc.). This

initiative could serve as an example for other schools and colleges interested in get-

ting students involved in projects that introduce sociolinguistics into secondary sub-

ject areas and aim to include students’ research in the school’s language project.
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a. El tractament del català com a llengua
vehicular i d’aprenentatge.
b. El procés d’ensenyament i d’aprenentatge
del castellà.
c. Les diverses opcions amb relació a les llen-
gües estrangeres.
d. Els criteris generals per a les adequacions
del procés d’ensenyament de les llengües a la
realitat sociolingüística del centre.
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e. La continuïtat i la coherència educatives,
pel que fa als usos lingüístics, en els serveis
escolars i en les activitats organitzades per les
associacions de mares i pares d’alumnes.1

És evident, per tant, que aquest projecte
hauria de ser el marc en el qual els centres es
basessin per prendre decisions sobre els proces-
sos d’ensenyament i d’aprenentatge de les llengües
curriculars, l’ús de la llengua catalana com a llen-
gua del centre educatiu, el possible ensenyament
de continguts curriculars en altres llengües i la
manera de valorar i gestionar la diversitat lingüís-
tica de l’alumnat i de les seves famílies, entre d’al-
tres temes socioeducatius. I s’hauria de fer a
partir d’un coneixement profund de la realitat
sociolingüística dels centres, la qual, malgrat el
que es pugui pensar, sovint no és coneguda ni pel
professorat. Les idees, els apriorismes, com a
molt, permeten tenir una idea aproximada sobre
l’ús de les dues llengües oficials, però rarament hi
ha consciència de la diversitat lingüística real que
amaguen etiquetes com ara «alumnat de naciona-
litat estrangera», «alumnat nouvingut» o «alum-
nat d’incorporació tardana».2

Aquest article presenta l’experiència de l’ins-
titut Damià Campeny de Mataró, que, aprofitant
que el centre estava en ple procés d’elaboració del
projecte lingüístic per adequar-lo a la nova reali-
tat sociolingüística i a les noves demandes de la
societat catalana, va dissenyar un projecte amb

diversos grups classe sobre la «descoberta» de la
diversitat lingüística del centre. Pensem que l’ex-
periència d’aquest institut pot servir per a uns
altres a l’hora d’emprendre projectes semblants o
modificar el que es presenta aquí.3

Un currículum que ho permet

El disseny d’una experiència sociolingüística a
secundària no s’hauria de veure com un fet
estrany i fora de lloc, sinó més aviat com una part
dels currículums de primària i secundària actuals
(2007). En concret, l’experiència d’involucrar els
alumnes en la confecció del projecte lingüístic de
centre es pot emmarcar dins dels continguts
de l’anomenada dimensió plurilingüe i intercultu-
ral, que aplega, entre d’altres, continguts relacio-
nats amb les habilitats i les destreses per a la
convivència, el respecte i l’entesa entre les perso-
nes basats ens els usos socials de les llengües en
contextos multilingües. Aquests continguts es
poden treballar en els diversos cursos de l’ensen-
yament secundari obligatori (quadre 1, p. 54-55).

Recordem, a més, que el reconeixement i la
valoració de la llengua i de la cultura d’origen dels
alumnes ha estat una de les bases del nostre siste-
ma educatiu des del començament de la implanta-
ció –la dècada de 1980– del programa d’immersió
lingüística (en aquell moment, amb alumnat
majoritàriament castellanoparlant, ara amb alum-
nat de moltes procedències i molt variades).
Actualment, el reconeixement no podrà ser tan
explícit com ho va ser i continua sent-ho amb la
llengua i la cultura castellanes (presents des de
sempre als nostres currículums i omnipresents en
la nostra societat), però sí que cal buscar espais, al
centre i a les aules, on es pugui fer un reconeixe-
ment com a mínim simbòlic d’aquestes noves
llengües presents en el nostre país.4

Per això, també cal saber aprofitar la presèn-
cia de l’alumnat nouvingut i de la nova realitat
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Quadre 1. Continguts de la dimensió intercultural i plurilingüe del currículum de secundària que permeten integrar temes
sociolingüístics a activitats didàctiques (per cursos). Elaboració pròpia a partir del Decret 143/2007

Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO Quart d’ESO

Conscienciació de pertànyer a
una comunitat lingüística,
social i cultural.

Conscienciació que no hi ha
cap llengua que sigui
inherentment superior o
inferior –independentment
dels parlants de cada una– i
que totes estan adaptades a
les necessitats de les persones
que les parlen.

Conscienciació de pertànyer a
una comunitat lingüística,
social i cultural i actitud
positiva d’interès i confiança
davant la diversitat de
llengües i cultures.

Conscienciació que no hi ha
cap llengua que sigui
inherentment superior o
inferior –independentment
del nombre de parlants de
cada una– i que totes estan
adaptades a les necessitats de
les persones que les parlen.

Conscienciació de pertànyer a
una comunitat lingüística,
social i cultural i actitud
positiva d’interès i confiança
davant la diversitat de
llengües i cultures.

Sensibilitat per comprendre la
complexitat i la diversitat de
relacions que cadascú manté
amb les llengües i les cultures.

• Coneixement de la
diversitat de llengües que
es parlen a l’Estat
espanyol i a Europa.

• Llengües que ens són
més pròximes i de les
quals tenim coneixement
i llengües que ens són
menys conegudes i que
fins i tot utilitzen alfabets
ben diferenciats.

• Localització en un mapa i
recerca d’informació a
Internet. Relació entre
llengua i estat.

Conscienciació de pertànyer a
una comunitat lingüística,
social i cultural i actitud
positiva d’interès i confiança
davant la diversitat de
llengües i cultures.

Sensibilitat per comprendre la
complexitat i diversitat de
relacions que cadascú manté
amb les llengües i les cultures.

• Coneixement de la
diversitat de llengües que
es parlen a l’Estat
espanyol i a Europa.

• Llengües que ens són
més pròximes i de les
quals tenim coneixement
i llengües que ens són
menys conegudes i que
fins i tot utilitzen alfabets
ben diferenciats.

• Visionament de material
en llengües europees
diferents. Localització en
un mapa i recerca
d’informació a Internet.
Les famílies lingüístiques
més conegudes.

• Valoració i argumentació
raonada que no hi ha
cap llengua que sigui
inherentment superior o
inferior
–independentment del
nombre de parlants de
cada una i que tinguin
estat o no– i que totes es -
tan adaptades a les
necessitats de les
persones que les parlen.

• Recerca sociolingüística
per captar actituds
negatives envers llengües
o variacions de llengües.

a
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Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO Quart d’ESO

Coneixement i respecte per
les persones que parlen una
llengua o una varietat
lingüística diferent de la que
es parla a la comunitat
lingüística pròpia, i així
mateix que tenen una cultura
diferenciada, especialment les
de l’entorn més pròxim,
començant per la classe,
l’escola, el poble o el barri.

Conscienciació de les pròpies
actituds davant les diferències
de llengües i cultures, i
valoració de les variacions
lingüístiques i culturals.

Actitud crítica davant dels
missatges que suposin
qualsevol tipus de
discriminació i voluntat de
superar els prejudicis.

Coneixement i respecte per
les persones que parlen una
llengua o una varietat
lingüística diferent de la
pròpia, i així mateix que
tenen una cultura
diferenciada, especialment les
de l’entorn més pròxim,
començant per la classe,
l’escola, el poble o el barri.

Conscienciació de les pròpies
actituds davant les diferències
de llengües i cultures, i
valoració de les variacions
lingüístiques i culturals.

Coneixement i valoració de la
cultura, la història, la
geografia, el folklore, la
literatura i els costums dels
llocs d’origen de l’alumnat
nouvingut a les aules.

Actitud crítica davant dels
missatges que suposin
qualsevol tipus de
discriminació i voluntat de
superar els prejudicis.

Conscienciació que cada
persona organitza el món i
expressa sentiments a partir de
la seva llengua, que aprendre
una llengua és també assumir
aquesta manera de veure el
món i d’entendre les relacions
que s’estableixen amb les
persones i les coses.

Coneixement i respecte pels
parlants una llengua o
varietat lingüística diferent de
la comunitat lingüística
pròpia, i així mateix que tenen
una cultura diferenciada,
especialment les de l’entorn
més pròxim, començant per la
classe, l’escola, el poble o el
barri, amb atenció preferent a
les minoritàries i a les poc
valorades socialment.

Consciència de les pròpies
actituds davant les diferències
de llengües i cultures, i
valoració de les variacions
lingüístiques i culturals.

Coneixement i valoració de la
cultura, la història, la
geografia, el folklore, la
literatura i els costums dels
llocs d’origen de l’alumnat
nouvingut a les aules.

Actitud crítica davant dels
missatges que suposin
qualsevol tipus de
discriminació i voluntat de
superar els prejudicis.

Conscienciació que cada
persona organitza el món i
expressa sentiments a partir de
la seva llengua, i que aprendre
una llengua és també assumir
aquesta manera de veure el
món i d’entendre les relacions
que s’estableixen amb les
persones i les coses.

Conscienciació de la vida, la
mort i la revitalització de les
llengües al món: les llengües i
els estats, les llengües oficials
i els factors que les han
condicionat. Llengües
minoritàries.

Conscienciació de les pròpies
actituds davant les diferències
de llengües i cultures, i
valoració de les variacions
lingüístiques i culturals.

Actitud crítica davant dels
missatges que suposin
qualsevol tipus de
discriminació i voluntat de
superar els prejudicis.

a



sociolingüística per treballar amb el conjunt de
l’alumnat un dels quatre eixos en què s’han
emmarcat els processos d’ensenyament i d’apre-
nentatge del nostre currículum actual, tant de
primària com de secundària:5 en concret, el d’a-
prendre a conviure i a habitar el món per tal que,
entre d’altres qüestions, els nois i les noies del
nostre sistema educatiu esdevinguin ciutadans i
ciutadanes que tinguin clar el respecte per la
diversitat i que disposin d’eines per desenvolupar
habilitats socials. 

En conclusió, ens trobem davant d’una rea-
litat escolar plurilingüe i intercultural que cal ges-
tionar i disposem d’un currículum que ens indica
que cal treballar-la amb el conjunt de l’alumnat.6

La tasca encarregada a l’alumnat

Va ser, doncs, en el marc curricular actual i per
la necessitat d’elaborar un projecte lingüístic de
centre que es va proposar als alumnes de fer un
estudi sociolingüístic sobre les llengües de l’ins-
titut. En concret, es va demanar als tres grups
classe de segon d’ESO (85 alumnes) de l’institut
Damià Campeny de Mataró que contestessin i
analitzessin les dades d’un qüestionari sociolin-
güístic sobre la seva realitat plurilingüe.
L’experiència es va fer durant el curs 2010-2011
i es repeteix cada curs de llavors ençà. Així
doncs, els alumnes van ser informants de l’estu-
di i investigadors alhora. A més, se’ls va fer
saber que el resultat de la seva recerca serviria

com a base per elaborar el projecte lingüístic
per confeccionar el pla anual de centre en temes
relacionats amb l’ús i l’ensenyament de les llen-
gües. A l’hora de preparar-los, tant per contes-
tar el qüestionari com per aplicar-lo, es van
treballar a classe les diferents preguntes que
podien presentar problemes per una mala inter-
pretació, per desconeixement, per prejudicis o
per informacions prèvies esbiaixades.

El qüestionari sociolingüístic (vegeu l’an-
nex) consta de tretze preguntes sobre informació
biogràfica dels alumnes (nom, data de naixe-
ment, nacionalitat, etc.) i dades d’usos lingüístics
dels alumnes i els seus pares. Tot i que les pregun-
tes del qüestionari a primera vista semblen senzi-
lles, els alumnes i els professors aviat es van
adonar de la seva complexitat (per això es van
afegir uns aclariments a peu de pàgina). 

El primer dels temes del qüestionari que pot
presentar certa controvèrsia és el de la nacionali-
tat. Amb una prospectiva ràpida en el grup clas-
se, es va descobrir que la casuística a l’hora de
conèixer la nacionalitat dels enquestats (com-
panys de classe i els seus progenitors) és molt
més diversa del que es pot pressuposar a priori,
ja que hi ha casos de dobles (o triples) nacionali-
tats, nacionalitats dels fills diferents de les dels
pares o nacionalitzacions que s’han produït per
facilitar processos migratoris (per exemple, per-
sones de nacionalitat italiana que provenen de
l’Argentina).

El segon tema que esdevé rellevant en un
projecte com el que es descriu és el de la llengua
(o llengües, tal com s’especifica a l’enquesta)
familiar del pare, de la mare i de l’estudiant, és a
dir, la que podríem considerar la primera llen-
gua que van aprendre en l’entorn familiar. Per tal
que les dades d’aquesta pregunta fossin prou fia-
bles, es va fer un treball previ amb els alumnes.
Així, a partir de la nacionalitat dels pares (si més
no, en la majoria dels casos, la primera de les

La sociolingüística a primària i secundària

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura |    núm. 60   |  juliol 2013 56

El reconeixement i la valoració de la

llengua i de la cultura d’origen dels

alumnes ha estat una de les bases 

del nostre sistema educatiu des del

començament de la implantació 

del programa d’immersió lingüística



nacionalitats que podien haver tingut al llarg de
la vida), es va convidar els nois i noies a consul-
tar recursos sobre les llengües parlades als paï-
sos d’origen de les famílies del centre (per
exemple, Mapes Vius,7 Viquipèdia o materials de
la biblioteca).8 Amb les dades obtingudes i amb
l’assessorament del professorat, els alumnes van
elaborar una llista de llengües que, en principi,
es poden parlar en cadascun dels estats de pro-
cedència de les famílies del centre. L’objectiu era
començar a fer una enquesta amb un grau de
fiabilitat més gran, perquè es tancaven les possi-
bles respostes. Per exemple, en el cas de les llen-
gües del Marroc, una de les llistes de respostes
«possibles» que va sorgir d’aquesta recerca va
ser la següent: àrab, darija, amazic, berber, tari-
fit, rifeny, taixelhit, chelha i altres. És evident
que les respostes poden aportar dades que van
més enllà del simple nom de la llengua, com ara
saber si el parlant té consciència de parlar una
llengua i una varietat d’aquesta (marcar amazic i
rifeny, àrab i darija) o si sap el nom europeu i el
nom autòcton de la pròpia llengua (berber i
amazic).9

Pel que fa a la llengua que l’alumne declara
que parla amb els pares, ens dóna informació
sobre la transmissió familiar de les llengües. Pel
que fa a la que parla amb els germans, ens dona-
rà informacions diverses, entre les quals quina és
la llengua més forta socialment (és a dir, si s’ha
produït un abandonament de la llengua familiar
per una de les oficials a Catalunya).

Finalment, la darrera pregunta fa referència
a la llengua (o llengües) amb què s’identifica l’a-
lumne, és a dir, la que sent com a seva (encara
que no hagi estat la primera apresa). Es tracta
d’una dada que també ens aporta molta informa-
ció sobre la llengua socialment forta en el context
que analitzem i que, en el futur, es podria com-
plementar amb una pregunta sobre la que utilitza
habitualment.
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Resultats

L’institut Damià Campeny és de titularitat públi-
ca i es troba situat al barri del centre de Mataró,
on, segons dades municipals,10 hi ha un 77,2% de la
població nascuda als Països Catalans,11 un 12,2%
de població de nacionalitat estrangera i un 11,5%
nascuda a l’Estat espanyol.

Les dades de l’estudi sobre l’alumnat de segon
d’ESO12 mostren que el 73% dels alumnes són nas-
cuts als Països Catalans, mentre que un 25% dels
nois i noies que hi assisteixen són nascuts a l’estran-
ger i només un 2% prové de la resta de l’Estat
espanyol. En concret, un 14% dels nois i noies pro-
cedeix de l’Amèrica Llatina (Argentina, Colòmbia,
Equador, Mèxic, Paraguai, Perú, Uruguai i Xile); un
6%, del nord d’Àfrica (Marroc); un 4%, de la resta
d’Europa, i un 1%, de l’Àsia (Xina).13

Els resultats de les dades sobre la llengua que
els alumnes parlen amb els pares mostren que el
percentatge més alt és el dels estudiants amb el cas-
tellà com a llengua familiar (un 42%) (quadre 2).14

Llengua Percentatge

Castellà

Català

Àrab

Àrab i castellà

Amazic

Castellà i català

Xinès wu

Sarakole

Búlgar

42

39

6

4

4

2

1

1

1

Quadre 2. Llengua familiar dels alumnes



La comparació de les dades de llengua de
transmissió familiar amb les dels progenitors (pare
i mare) permet esbrinar quines llengües es trans-
meten i quines no i si hi ha transvasaments de par-
lants d’un grup a un altre. Les dades de les
primeres llengües dels pares dels alumnes mostren
una diversitat important de llengües (quadre 3). 

De les dades del quadre 2, en podem extreu-
re les conclusions següents: 
• Mentre que només el 31% dels pares i el 33%

de les mares tenien el català com a primera
llengua, un 39% dels alumnes tenia el català
com a llengua familiar (i probablement com
a llengua primera, vegeu la nota 14). Per
tant, el català té una força d’atracció de par-

lants d’altres llengües, bàsicament castella-
noparlants de famílies procedents de l’Estat
espanyol o de llars bilingües on es parlen el
català i el castellà.

• Mentre que el 48% dels pares i el 45% de les
mares eren castellanoparlants d’origen,
només un 42% dels alumnes va rebre aques-
ta llengua com a llengua familiar.

• Pel que fa a les altres llengües, en general, els
pares han transmès la seva llengua familiar,
tret d’alguns pares i mares àrabs que han
incorporat un bilingüisme arabocastellà i la
persona bilingüe castellanoguaraní, que no
ha traspassat aquesta llengua ameríndia, ofi-
cial al Paraguai, al seu fill.

• Constatem la poca presència o, si més no, la
poca consciència de ser-ho, de parlants que
han tingut un primer contacte familiar
bilingüe català/castellà o castellà/català.

• Cal destacar també la no transmissió de
llengües com ara el mandinga, però també
de llengües, en aquest cas per part de les
mares, com ara el francès o el polonès. En
canvi, es transmeten llengües que no estan
reconegudes oficialment als seus territoris
o que tenen un reconeixement molt feble,
com serien el cas del xinès wu o de l’ama-
zic, respectivament.

Pel que fa a les llengües utilitzades amb els
germans, dada que ja ens aproxima més a les
llengües que usen majoritàriament els alumnes
de segon d’ESO de l’institut, les dades mostren
que hi predominen el castellà i el català (qua-
dre 4). 

De les dades del quadre 4, en podem treure
també algunes conclusions:
• Alguns parlants de llengües no oficials a

Catalunya (especialment de l’àrab i de l’ama-
zic) opten pel castellà per parlar amb els ger-
mans, la qual cosa pot indicar que
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Llengua Pare Mare

Castellà

Català

Àrab

Amazic

Català i castellà

Xinès wu

Sarakole

Búlgar

Mandinga

Polonès

Àrab i castellà

Francès

Castellà i guaraní

48

31

10

4

3

1

1

1

1

1

0

0

0

45

33

10

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Quadre 3. Primera llengua dels progenitors dels
alumnes (percentatges)



consideren que aquesta llengua és més
necessària que el català. 

• Guanya presència el bilingüisme: un 9% dels
alumnes declaren un bilingüisme català i
castellà o a la inversa (a l’enquesta, l’ordre en
què es mencionaven les dues llengües era
rellevant, vegeu l’annex).

• Perden força llengües com ara l’àrab i l’ama-
zic, perquè molts germans ja no les usen
entre ells, malgrat que sigui la seva o la par-
lin amb els pares.

Finalment, l’enquesta demanava als alumnes
la seva llengua d’identificació, que ens pot pro-
porcionar informació sobre quina senten com a
seva. Els resultats indiquen que, en aquest cas, la
diversitat lingüística es redueix només a quatre
llengües en els nois (amazic, àrab, català i caste-
llà) i a sis en les noies (àrab, búlgar, català, castellà,
sarakole i xinès mandarí). Globalment, el 47%
dels alumnes s’identifica amb el castellà; un 44%,

amb el català; un 4%, amb l’àrab; un 2%, amb l’a-
mazic; un 1%, amb el xinès mandarí (per primer
cop, apareix la llengua oficial de Xina); un 1%,
amb el sarakole; i un 1%, amb el búlgar. Si les res-
postes les separem pel gènere de l’informant, ens
adonarem que un 61% dels nois declara que té el
castellà com a llengua d’identificació i que un
29% hi té el català, mentre que entre les noies és
al revés, un 57% té el català com a llengua d’iden-
tificació i un 34%, el castellà. 

Conclusió

L’experiència duta a terme a l’institut Damià
Campeny de Mataró amb els alumnes de segon
curs d’ESO va fer possible treballar continguts
sociolingüístics que tinguessin alhora una relle-
vància concreta en diferents àmbits. Destaquem,
en concret, tres aspectes d’aquest tipus d’activitat
didàctica.

En primer lloc, tal com s’ha explicat a l’inici
de l’article, l’experiència queda del tot inserida
dins d’una dimensió curricular, amb la qual cosa
no és necessari planificar aquest tipus d’activitats
fora del currículum, sinó que s’ha de veure com
una oportunitat que pot facilitar la integració de
continguts de llengües amb altres matèries; per
exemple: amb les matemàtiques per a la confecció
de gràfiques i càlculs estadístics bàsics, o amb el
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Llengua Percentatge

Castellà

Català

Català i castellà

Castellà i català

Àrab

Sarakole

Amazic i català

Castellà i àrab

Búlgar

46

38

5

4

3

1

1

1

1

Quadre 4. Llengües usades amb els germans
(percentatge)

L’experiència queda del tot inserida

dins d’una dimensió curricular, amb la

qual cosa no és necessari planificar

aquest tipus d’activitats fora del

currículum, sinó que s’ha de veure

com una oportunitat que pot facilitar

la integració de continguts de llengües

amb altres matèries



coneixement del medi per a l’estudi de les carac-
terístiques demolingüístiques de l’alumnat o de
diferents zones d’una ciutat.

En segon lloc, ha estat possible incorporar
els resultats de l’estudi a la part introductòria del
projecte lingüístic de centre, on se n’explica la rea-
litat sociolingüística. La inclusió dels resultats del
treball en un document com el projecte lingüístic
de centre fa que els alumnes confeccionin l’estudi
per a una necessitat concreta (amb un públic i un
objectiu específics), la qual cosa repercuteix en
l’interès que mostren els estudiants i, sovint, en la
qualitat del treball dut a terme. El fet que l’estudi
formi part d’un document públic fa possible que
els resultats es puguin compartir amb la comuni-
tat educativa, especialment amb els docents, tant
de llengües com d’altres disciplines, els quals,
malauradament, no sempre tenen una idea preci-
sa de les característiques lingüístiques del centre
on treballen. En el cas de l’institut Damià
Campeny, aquesta anàlisi ha permès que els
alumnes puguin comprovar que la seva feina és
útil, es fa pública i serveix per prendre decisions
en l’àmbit educatiu.

Finalment, l’experiència ha servit per refle-
xionar, amb els alumnes i amb els docents, sobre
un seguit d’aspectes que sovint esdevé difícil d’in-
tegrar dins de la pràctica educativa de secundà-
ria. Són els següents: per què el català ha de
continuar sent la llengua del sistema educatiu;

per què cal potenciar, quan sigui possible, l’apre-
nentatge de les llengües d’origen; per què cal
visualitzar a les classes –i no únicament a les de
llengua– totes les llengües presents al centre; i per
què és important de reflectir aquesta realitat, tant
en documents de referència de centre –com és el
cas del projecte lingüístic de centre–, com en els
diversos plans anuals que es puguin fer.

Notes
1. El Departament d’Ensenyament facilita una

aplicació informàtica per ajudar els centres a
elaborar el projecte lingüístic de centre:
www.xtec.cat/web/projectes/projectes_llen-
gua_projecte

2. Segons la normativa del Departament
d’Ensenyament, es considera alumne nouvin-
gut el que s’ha incorporat per primera vegada
al sistema educatiu, en un moment posterior a
l’inici de l’educació primària, en els darrers
vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, en els
darrers trenta-sis mesos, si procedeix d’àmbits
lingüístics i culturals molt allunyats del nos-
tre. Pel que fa al concepte d’alumnat d’incor-
poració tardana, la referència normativa la
trobem a la Llei 1/1998, de política lingüística,
quan es diu explícitament que «l’alumnat que
s’incorpori tardanament al sistema educatiu
de Catalunya ha de rebre un suport especial i
addicional d’ensenyament del català». En
altres referències del Departament
d’Ensenyament, es parlava també, com en el
cas de l’alumnat nouvingut, d’alumnat incor-
porat a partir del cicle mitjà de primària. Cal
matisar que, normalment, des de
l’Administració, quan es parla d’alumnat nou-
vingut, es pensa en alumnat de nacionalitat
estrangera, mentre que, quan es parla –o es
parlava– d’alumnat d’incorporació tardana,
es pensava més en alumnat de la resta de
l’Estat, procedent de sistemes educatius on el
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La inclusió dels resultats del treball en

un document com el projecte lingüístic

de centre fa que els alumnes

confeccionin l’estudi per a una

necessitat concreta, la qual cosa

repercuteix en l’interès que mostren

els estudiants i, sovint, en la qualitat

del treball dut a terme



català no és ni llengua vehicular ni llengua
curricular. Finalment, pel que fa a alumnat de
nacionalitat estrangera, es tracta d’una cir-
cumstància administrativa, que no té res a
veure amb la data d’arribada d’aquest alumnat
al nostre sistema educatiu. Per tant, ens refe-
rim a aquells alumnes que no tenen naciona-
litat espanyola (un andorrà, per exemple, per
molt catalanoparlant que sigui, constarà, esta-
dísticament parlant, com a estranger). 

3. El punt de partida de l’experiència que es pre-
senta en aquest article va ser l’elaboració d’un
treball de recerca de batxillerat (curs 2009-
2010) (Mayans, 2010).

4. Vegeu Vila i altres (2006).
5. Segons el currículum de secundària, per avan-

çar en l’assoliment de les competències bàsi-
ques, és fonamental emmarcar els processos
d’ensenyament i d’aprenentatge entorn dels
quatre eixos següents: aprendre a ser i a actuar
de manera autònoma, aprendre a pensar i a
comunicar, aprendre a descobrir i a tenir ini-
ciativa, i aprendre a conviure i a habitar el
món (Decret 143/2007, p. 21.882).

6. Segurament, els currículums actuals de pri-
mària i de secundària a Catalunya són uns
dels currículums europeus on la dimensió
plurilingüe i intercultural és més explícita.
Com en altres temes –el programa d’immersió
lingüística o les aules d’acollida–, el referent
canadenc és present en el nostre sistema edu-
catiu. Per a més informació, vegeu Coelho
(2005).

7. www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes/ 
8. També es recomana consultar la pàgina

www.xtec.cat/web/projectes/llengues/diversi-
tat_ling del Departament d’Ensenyament i
especialitzada en diversitat lingüística.

9. Es van voler evitar noms com el de marroquí,
tot i que, a voltes, podia aparèixer en l’apartat
d’altres.

10. Estudi de la població. Mataró, 1 de gener de
2012 [en línia], p. 17, Servei d’Estudis i
Planificació de l’Ajuntament de Mataró,
<http://cort.as/4DIH> (consulta: maig 2013).

11. No tenim dades sobre el nombre de persones
nascudes la Franja de Ponent, a l’actual comu-
nitat autònoma d’Aragó.

12. Un resum complet de les dades es pot trobar
a la pàgina web següent: http://cort.as/4DIP 

13. Cal tenir en compte que, dels tres alumnes
europeus que han participat en l’estudi, un és
fill d’emigrants espanyols no catalanoparlants
i l’altra és una noia adoptada.

14. A l’enquesta de l’estudi, no es va demanar
quina era la primera llengua dels alumnes,
però podem aproximar-nos-hi investigant
quina és la seva llengua familiar. És de pressu-
posar que la llengua que van declarar els
alumnes com a familiar era la que van apren-
dre primer a casa. Amb tot, en el futur, seria
recomanable distingir entre llengua primera
(apresa a casa durant la infantesa) i llengua
familiar (usada a la llar en el moment de fer
l’enquesta).
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Annex. Qüestionari sociolingüístic

Nom de l’alumne: .......................................................................................................................................................
Curs: ..........................................................................................................................................................................
Lloc i data de naixement: ............................................................................................................................................
Nacionalitat: ...............................................................................................................................................................
Data d’arribada a Catalunya (si és el cas):  ..................................................................................................................
Barri i/o població on resideix actualment: ....................................................................................................................
Nacionalitat del pare: ..................................................................................................................................................
Quina és la llengua o les llengües familiars del pare?* 
....................................................................................................................................................................................
Nacionalitat de la mare: ..............................................................................................................................................
Quina és la llengua o les llengües familiars de la mare?* 
....................................................................................................................................................................................
Llengua o llengües que l’alumne utilitza per parlar amb els pares:* ............................................................................
Llengua o llengües que l’alumne utilitza per parlar amb els germans:* .......................................................................
Llengua o llengües amb les quals s’identifica:** .........................................................................................................

* Si s’hi indica més d’una llengua i no es diu el contrari, l’ordre en què es col·loquin n’implicarà l’ordre de preferència.
** Llengua o llengües que l’alumne considera com a seves, en el sentit de primera llengua actual (en cas que n’hi
hagi més d’una, l’ordre també implicarà preferència). Serveix per identificar, per exemple, com a catalanoparlant.
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