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Tenim un problema 
 



Coneixement a País Valencià i les Illes 
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Coneixement de català per edats a 
Catalunya 

Font: EULP08 

Alt: “perfecte” o “força correcte” 

Entendre 
 
 
Parlar 
 
Llegir 
 
 
 
Escriure 



Tenim models per triar i remenar 



Darreres mesures que afecten 
l’ensenyament 

• Modificació de la Llei de Llengües aragonesa 

• Sentències TS, TSJC i declaracions 

• Canvi de model lingüístic al País Valencià: 
reducció de l’ensenyament en valencià 

• Castellà com a llengua vehicular a les Illes 
Balears 

• ... 

 



Sospites? 



Situació 

• Llengua 
elaborada i amb 
recursos 

• Llengua força 
completa 

• Transmissió 
sòlida de pares 
a fills 

• Atracció notable 
de neoparlants 

• Llengua 
heterònomoa 

• Exclosa d’esferes 
importants 

• Subordinada en 
molts casos 

• No captació de 
moltíssims no-

parlants 



La doble funció de l’escola 

Funcions generals de 
l’escola:  

proporcionar  
coneixements i destreses, 
fornir contextos per a la 

maduració personal, 
integrar en entorns 

extrafamiliars, eixamplar 
els referents ètics... 

Funció supletòria de 
l’escola catalana:  

Superar les limitacions 
socials a l’hora de facilitar 

el català a infants que no hi 
tenen altre accés 



Funció supletòria? 
«[En països on la llengua pròpia no ha estat minoritzada], 
Probablement, el desenvolupament oral de l’L2 des de l’entorn 
social afavoreix el progrés en el coneixement de la llengua escrita i, 
especialment, la transferència d’habilitats prèviament adquirides 
de la pròpia llengua a la nova llengua. Aquest no és el cas de 
Catalunya, on una gran part de l’alumnat estranger té molt poc 
contacte amb el català des del seu entorn social i, per tant, els 
progressos en la llengua escrita escolar són molt costosos 
independentment de les habilitats prèviament adquirides des de 
la seva llengua. A més a més, en molts casos el context escolar 
tampoc afavoreix la creació d’espais on es puguin establir contactes 
socials informals en català. Per exemple, a la nostra mostra només 
un 15% de l’alumnat estranger avaluat participava en aules amb 
més del 50% d’alumnat catalanoparlant.» Oller (en premsa) 



Línies de reflexió 

1. Continuar amb les actuacions que 
prestigien el model d’escola catalana 

2. Ex.: Informe experts Consell d’Europa2012 

3. Reforçar el discurs de les destreses i els 
coneixements 

4. Posar el domini també de la llengua oral 
al centre de les nostres preocupacions 

 Capacitat expressiva formal 

  Col·loquialitat 

 



Gràcies per 
la vostra 
atenció 


