
Des de final de la dècada de 1980, i especialment
a partir de la sentència del Tribunal
Constitucional del 23 de desembre de 1994, el sis-
tema educatiu de Catalunya va consolidar un
model pedagògic de conjunció lingüística en
català i castellà. Aquest model, únic a l’Estat
espanyol, es basava en l’educació bilingüe i va
permetre desenvolupar programes de manteni-
ment de la llengua familiar per a l’alumnat catala-
noparlant i programes d’immersió lingüística
dirigits a l’alumnat castellanoparlant (Arenas i
Muset, 2007). Tot això va ser possible gràcies a la
voluntat política, tant del govern del moment
com de l’oposició, a les actituds lingüístiques de la
població, a la implicació del professorat i, pel que
fa als objectius d’aquest article, a la distribució
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sociolingüística de l’alumnat de Catalunya. No
obstant això, des de l’any 2000, les aules de primà-
ria i de secundària obligatòria del nostre país han
sofert una modificació demogràfica important,
amb conseqüències sociolingüístiques que afec-
ten directament alguns dels pressupòsits psicoe-
ducatius que eren la base del model de conjunció
lingüística abans esmentat (Vila i altres, 2006).

Així doncs, a finals de la dècada de 1980, els
nois i noies de les aules d’educació primària i de
secundària obligatòria de Catalunya tenien majo-
ritàriament el català o el castellà com a llengua
inicial. A més, l’alumnat estava en gran part dis-
tribuït asimètricament, és a dir, en determinades
escoles hi havia una concentració més elevada de
nois i noies que tenien el català com a llengua ini-
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cial, mentre que en d’altres predominava l’alum-
nat castellanoparlant. Aquesta distribució era
molt més freqüent a les comarques amb més
població, tant a nivell territorial com a nivell de
xarxa escolar (escola pública en comparació amb
escola privada). Això va afavorir l’aplicació del
model de conjunció lingüística i l’èxit assolit refe-
rent al coneixement de català i castellà que va
assolir l’alumnat.

A causa de l’arribada de molts alumnes amb
una llengua inicial diferent del català i del caste-
llà i a la seva incorporació dins les aules del siste-
ma educatiu català, a la mobilitat social d’una
bona part de les famílies castellanoparlants i a la
multiplicació del bilingüisme familiar, avui dia
la composició lingüística dels nois i noies que hi
ha a les aules de Catalunya s’ha modificat radical-
ment. D’una banda, la barreja d’alumnat de llen-
gua inicial catalana i castellana a les escoles i als
instituts de titularitat pública o privada és molt
més gran que fa trenta anys i, de l’altra, s’incorpora
a les classes alumnat amb llengües inicials dife-
rents que són desconegudes pel professorat. El
resultat de tot això és l’increment espectacular de
l’heterogeneïtat lingüística als centres docents
de l’educació obligatòria de Catalunya. Si bé, al
començament de la dècada de 2000, era poc habi-

tual trobar parlants de llengües diferents en una
mateixa classe, actualment això s’ha convertit en
un fet freqüent, de manera que cada vegada hi ha
més aules multilingües a les nostres escoles
(Barrieras i altres, 2009). Dins d’aquest context,
doncs, el present article té com a objectiu des-
criure la nova situació sociolingüística dels cen-
tres docents del sistema educatiu de Catalunya i
abordar algunes de les conseqüències que aques-
ta situació comporta pel que fa a la consecució
dels objectius lingüístics proposats, a les actituds de
l’alumnat vers les llengües de l’escola i als seus
usos lingüístics.

Les llengües de l’alumnat 
de Catalunya 

Diferents estudis demolingüístics dels darrers
anys mostren que hi ha hagut canvis importants
pel que fa a les llengües presents a l’escola. Per
exemple, l’Enquesta Demogràfica de 2007 (IDES-
CAT, 2009) mostra tres canvis importants: 
• Un augment espectacular de nens i nenes de

2 a 14 anys amb una llengua inicial que és
diferent del català i del castellà (quadre 1, a
la pàgina següent).

• Un increment important del bilingüisme
familiar.

• D’acord amb dades anteriors, un equilibri
entre els monolingües inicials catalans i cas-
tellans.

Les dades de coneixements i usos del català
a Catalunya l’any 2010 del Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura (Institut d’Estudis
Catalans, 2011) sobre la població més gran de 14
anys mostren que, dins la franja de 14 a 19 anys,
la llengua inicial d’un 15,5% dels participants és
diferent del català i del castellà.

Finalment, alguns estudis realitzats a les
aules d’acollida de Catalunya (Siqués, 2008; Vila i
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Catalunya des de l’any 2000, els resultats de l’a-
lumnat sobre coneixement lingüístic no s’han
modificat especialment. El quadre 2 presenta l’e-
volució dels resultats PISA sobre comprensió lec-
tora des de 2003.

Pel que fa a la puntuació mitjana assolida en
les competències bàsiques en català i castellà a
sisè de primària, els resultats mostren que no hi
ha diferències i se situen per sobre del 7. El qua-
dre 3 presenta els percentatges d’alumnat que es
troba en els diferents nivells –alt, mitjà i baix1–
d’assoliment de les competències en català i cas-
tellà al llarg dels últims anys.

Els nivells baixos de coneixement de català i
castellà augmenten en els nois i en l’alumnat de
nivell socioeconòmic baix. Així mateix, l’alumnat
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altres, 2012) mostren que aquestes aules acullen,
any rere any, alumnat que parla més de seixanta
llengües, la qual cosa permet afirmar que, al llarg
de la primera dècada del segle XXI, han passat per
aquestes aules alumnes de més de cent llengües
diferents. D’aquestes llengües, les que concentren
més parlants són l’amazic, l’àrab, el xinès i el
romanès.

El coneixement de les llengües
escolars

Coneixement lingüístic general

Vila (2012) afirma que, malgrat la pressió demo-
gràfica que ha sofert el sistema educatiu de

Edat

2 a 14 anys

Castellà

37,7%

Una altra
llengua

10,2%

Total

100%33,3%

Català

15,8%

Català 
i castellà

2,9%

Català, castellà 
i una altra llengua

Quadre 1. Llengua inicial de la població de 2 a 14 anys a Catalunya (any 2007) (Font: IDESCAT, 2009)

Any

Catalunya

Mitjana OCDE

2003

483

498

2006

477

481

2009

498

491,5

Quadre 2. Puntuació mitjana en comprensió lectora a Catalunya (PISA 2003-2009) (Font: Vila, 2012)

Català Castellà

Alt Mig Baix Alt Mig Baix

24,0%2009 51,8% 24,2% 21,0% 51,6% 27,4%

28,2%2009 43,4% 28,4% 28,7% 41,5% 29,8%

33,2%2009 44,2% 22,6% 35,8% 42,0% 22,2%

Quadre 3. Percentatge d’alumnat i assoliment de competències bàsiques en català i castellà. Sisè de primària
(2009-2011) (Font: elaboració pròpia)

Any



estranger se situa per sota de la mitjana de
Catalunya i al voltant del 50% d’aquest alumnat
no assoleix les competències bàsiques ni en cata-
là ni en castellà.

L’anàlisi de les dades PISA mostra també que
hi ha una distància molt important en els resul-
tats sobre comprensió lectora entre l’alumnat
nacional i l’alumnat estranger: l’any 2009, l’alum-
nat nacional va obtenir 86,55 punts més que l’a-
lumnat estranger.

Finalment, l’avaluació del 2004 sobre les
competències bàsiques a segon d’ESO (Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de
Catalunya, 2006) mostra un assoliment semblant
del català i del castellà, excepte en expressió escri-
ta, en què els resultats són superiors en castellà.

Coneixement de català i castellà 
per part de l’alumnat estranger

Ja hem assenyalat que el coneixement de català i
de castellà de l’alumnat estranger és inferior al de
l’alumnat nacional. No obstant això, l’alumnat
estranger no és un col·lectiu homogeni, sinó que
presenta diferències importants quan tenim en
compte, entre d’altres, certes variables com ara el
temps d’estada a Catalunya, l’escolarització prè-
via, la llengua inicial o les característiques socio-
lingüístiques del lloc de residència d’aquestes
persones.

Les avaluacions sobre el coneixement lin-
güístic de l’alumnat de Catalunya realitzades al
llarg de les dècades de 1980 i 1990 (SEDEC, 1984;
Vila, 1995) van mostrar que el coneixement de
castellà depèn fonamentalment de variables asso-
ciades a les característiques individuals de l’alum-
nat, mentre que el coneixement de català depèn
també d’altres variables, com ara la llengua inicial
de l’alumnat o la presència social del català en el
territori o en el context escolar. En el cas de l’a-
lumnat estranger, calen algunes modificacions

d’aquest plantejament per comprendre’n el conei-
xement lingüístic. 

Oller i Vila (2012) avaluen el coneixement
de català i de castellà de 668 alumnes estran-
gers de sisè de primària de 57 escoles i n’estudien
la relació amb el context sociolingüístic de resi-
dència, la tipologia lingüística de l’aula, el percen-
tatge d’alumnat estranger a les classes i els seus
usos lingüístics. Els resultats mostren, d’acord
amb les avaluacions anteriors, que el coneixement
de català depèn del contacte més o menys gran
que l’alumnat estranger té amb el català. Així,
coneixen més català els nois i noies que viuen
en contextos amb una presència elevada del cata-
là o en aules on hi ha un important nombre d’a-
lumnat catalanoparlant. Però, a diferència
d’avaluacions anteriors, el coneixement de castellà
també depèn del contacte més o menys gran que
aquests nois i noies mantenen amb la llengua cas-
tellana. En un treball anterior, els mateixos autors
mostren que, també d’acord amb avaluacions
anteriors, un coneixement elevat de català de l’a-
lumnat estranger comporta a la vegada un conei-
xement elevat de castellà, si bé la mateixa relació
no es dóna en sentit contrari (Oller i Vila, 2011).

Per tant, a diferència d’èpoques anteriors, en
les quals la incorporació del català com a llengua
principal del sistema educatiu garantia coneixe-
ment de català i de castellà a tot l’alumnat inde-
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nat nacional: un 71,43% mostra actituds favora-
bles vers el català i un 67,86% vers el castellà. A
més, un dels alumnes avaluats presenta actituds
obertament desfavorables vers el català.

Prèviament, Huguet i Janés (2005) havien
analitzat les actituds lingüístiques de l’alumnat
estranger d’ESO de les poblacions de Vic i Lleida.
El quadre 4 en presenta els resultats. Les dades
del quadre 4 mostren que l’alumnat llatinoameri-
cà i el dels països de la Unió Europea (exceptuant
els de l’Est) presenta actituds negatives vers el
català, però la desviació típica en tots dos casos és
molt elevada. És a dir, hi ha una gran dispersió en
les respostes dels estudiants. Posteriorment,
Lapresta, Huguet i Janés (2008) van matisar
aquests resultats i van afirmar que les actituds
negatives vers el català que presenta una part de
l’alumnat estranger no són degudes als seus paï-
sos d’origen, sinó a la manca de relacions amb els
nois i noies del país. Són alumnes que se senten
poc reconeguts, molt rebutjats i que es relacionen
únicament amb persones del seu mateix origen.

La sociolingüística a primària i secundària
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pendentment de la seva llengua inicial, actual-
ment, pel que fa a l’alumnat estranger, hi ha unes
altres variables que expliquen el coneixement que
tenen de català i de castellà.

Les actituds lingüístiques 
de l’alumnat

Fabà (2005) afirma que, de manera general, les
actituds lingüístiques de la població catalana no
s’han modificat i que, amb petites variacions, són
les mateixes que les de l’any 1990. Navarro i altres
(2009) confirmen aquesta apreciació sobre l’a-
lumnat nacional. La seva recerca analitza les acti-
tuds lingüístiques vers les llengües escolars de 98
estudiants de segon i quart d’ESO i conclou que el
92,47% mostra actituds favorables vers el català i
el 37,63%, vers el castellà. No obstant això, única-
ment un 19,36% presenta actituds desfavorables
vers el castellà. A la mateixa recerca, s’hi van estu-
diar les actituds lingüístiques de 29 alumnes
estrangers. Els resultats difereixen dels de l’alum-

Actituds cap el català Actituds cap el castellà

Mitjana Desviació Mitjana Desviació

6,98%

6,68%

8,57%

9,33%

5,94%

3,83%

4,00%

6,03%

Magrebins (àrab)

Magrebins (amazic)

Subsaharians

Asiàtics2

Europeus de l’Est

Llatinoamericans

Europeus de la Unió Europea

Total

3,18%

3,33%

2,22%

1,15%

4,26%

6,05%

7,37%

4,44%

5,52%

5,06%

6,28%

5,33%

4,86%

7,87%

6,33%

5,82%

3,76%

4,43%

3,54%

2,30%

3,68%

2,36%

3,44%

3,84%

Quadre. 4. Actituds lingüístiques vers el català i el castellà de l’alumnat estranger de secundària a Vic i Lleida
(Curs 2004-2005) (Font: Huguet i Janés, 2005)

Alumnat estranger



De fet, se senten discriminats, afirmen una iden-
titat oposada a la que perceben com a majoritària
a Catalunya i acusen la població catalana de
racista i xenòfoba.

Bretxa, Comajoan i Sorolla (2009) incidei-
xen en la mateixa qüestió i mostren que hi ha
alumnes de llengua inicial diferent del català que
l’assumeixen com a llengua d’identificació quan
la utilitzen normalment en les seves xarxes
socials. En definitiva, les actituds lingüístiques de
l’alumnat nacional són clarament favorables al
català, però no sempre és així amb els estudiants
d’origen estranger. N’hi ha una part petita que no
manté cap contacte amb les persones nacionals i
que se sent rebutjada, la qual cosa comporta acti-
tuds negatives vers el català.

Els usos lingüístics 

A finals de la dècada de 1990, es va encetar el pro-
jecte Llengua i Ús (Galindo, 2006; Vila i Galindo,
2006; Galindo i Vila, 2009), centrat en l’estudi
observacional dels usos del català i del castellà
que l’alumnat que estava acabant l’educació pri-
mària realitzava en les relacions interpersonals en
situacions d’esbarjo. L’estudi es va realitzar a 52
escoles distribuïdes al llarg de tot el territori cata-
là. Breument, els resultats van mostrar que per
cada torn en català, els nens i nenes n’utilitzaven
dos en castellà. A més, l’alumnat castellanopar-
lant tenia més dificultats per canviar de llengua
que el catalanoparlant. Estudis posteriors sobre
usos declarats, com ara, per exemple, l’enquesta
realitzada pel Consell Superior d’Avaluació de
Catalunya l’any 2006 en acabar l’ESO, mostren
que l’alumnat se sent més còmode parlant en cas-
tellà que en català.

És a dir, independentment de la llengua d’es-
colarització dels nois i noies de Catalunya, sem-
bla que, en termes generals, quan els alumnes de
llengua inicial castellana i catalana interactuen

entre ells utilitzen més el castellà que el català, la
qual cosa confirma la norma d’ús de convergèn-
cia automàtica vers el castellà o d’ús restrictiu del
català. De fet, els usos majoritaris en català apa-
reixen únicament en situacions socials i en esco-
les amb una elevada proporció de persones
catalanoparlants.

Pel que fa a l’alumnat estranger, Vila, Siqués
i Oller (2009) estudien l’ús de les llengües esco-
lars en un centre de primària de les comarques de
Girona on la pràctica totalitat de l’alumnat és
estranger i en la qual cohabiten parlants de quin-
ze llengües diferents. Les dades de l’estudi mos-
tren que, inicialment, la llengua de les relacions
interpersonals dels nens i nenes és el català, però
que, a mesura que l’alumnat avança en la seva
escolaritat, l’ús del castellà va adquirint més pro-
tagonisme, encara que la utilització del català
també és important en les relacions interperso-
nals. Les llengües inicials de l’alumnat s’utilitzen
quasi exclusivament entre els estudiants de la
mateixa llengua quan fan activitats junts i quan
no hi ha presència d’alumnat d’altres llengües o
quan volen distanciar-se de la resta de nois i noies
per afirmar la seva identitat. No obstant això,
aquesta situació escolar amb un percentatge tan
elevat d’alumnat estranger a l’aula és poc comuna,
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i normalment aquest es comporta d’acord amb la
norma d’ús estudiada per a l’alumnat nacional. És
a dir, tendeix a convergir cap al castellà en les
seves relacions interpersonals, excepte en aque-
lles escoles on la immensa majoria dels nois i
noies que hi assisteixen són catalanoparlants.

Finalment, Oller (2008) estudia l’ús declarat
de les llengües de 625 alumnes estrangers en 52
escoles de Catalunya. L’explotació de les dades
evidencia que l’ús del castellà hi predomina
socialment i també supera amb escreix el del
català com a llengua d’identificació (Vila, Siqués
i Oller, 2009). Amb tot, hi ha un 30% de l’alumnat
que considera que la seva llengua d’identificació
és diferent del català i el castellà. A més, la gran
majoria de l’alumnat estranger dins l’entorn fami-
liar utilitza únicament la seva llengua inicial.3

D’acord amb les dades del segle passat, l’a-
lumnat estranger declara que utilitza més el català
que el castellà quan habita en un territori on la
llengua majoritària d’ús social és el català o quan el
percentatge d’alumnat catalanoparlant a l’aula
supera el 50%. I, finalment, la preeminència d’usos
socials del català es relaciona amb un nivell baix
d’expressió oral en castellà, però el coneixement
oral del català no estableix diferències entre els
usos socials de la llengua ni en català ni en caste-
llà. Pel que fa a la llengua d’identificació, el conei-
xement oral del català no comporta diferències
significatives entre assumir el català o el castellà. 

Entre els participants en l’estudi, hi havia
230 alumnes d’origen llatinoamericà i les seves
respostes al qüestionari van ser analitzades espe-
cíficament. Quasi la meitat afirma que utilitza
exclusivament el castellà4 i prop del 90% l’assu-
meix com a llengua d’identificació. Si ens fixem
en l’alumnat llatinoamericà que algunes vegades
utilitza el català, observem que no existeix relació
entre una presència més o menys gran del català
en el territori on s’ubica l’escola, ni tampoc pel
que fa a una presència més o menys gran d’alum-

nat catalanoparlant a l’aula. No obstant això, sí
que hi ha relació entre utilitzar algunes vegades el
català i el domini oral d’aquesta llengua. És a dir,
l’alumnat llatinoamericà amb nivells més elevats
de competència en llengua oral és el que utilitza
més el català.

Conclusions

Al llarg dels últims quinze anys, les aules de
Catalunya han experimentat modificacions
sociolingüístiques importants. Avui dia és cada
vegada més difícil trobar escoles amb una com-
posició lingüística d’alumnat majoritàriament
homogènia pel que fa a la seva llengua inicial. En
sentit contrari, l’heterogeneïtat lingüística en ori-
gen és cada vegada més gran. A més, al costat dels
parlants de castellà i de català hi ha molts nois i
noies que parlen llengües inicials diferents que
recorren tot l’arc de les famílies lingüístiques.

Aquesta situació comporta novetats impor-
tants per al sistema educatiu de Catalunya. En
concret, és probable que ja no es puguin aplicar
models organitzatius dissenyats des de l’educació
bilingüe. Històricament, el sistema educatiu cata-
là havia seguit els postulats del model d’educació
bilingüe perquè la situació sociolingüística de les
escoles coincidia de manera general amb els pres-
supòsits del model, ja que, en general, existia una
notable homogeneïtat lingüística de l’alumnat a
les aules: una gran part de l’alumnat catalanopar-
lant anava a l’escola concertada i la majoria de l’a-
lumnat castellanoparlant estava escolaritzat a
l’escola pública.

Però el marc ha canviat i, per tant, el mante-
niment d’un sistema educatiu que utilitza el cata-
là com a llengua vehicular principal requereix
mesures organitzatives i didàctiques específiques
adequades a la nova realitat sociolingüística que
els centres docents han de construir d’acord amb
les característiques del seu alumnat i que poden

La sociolingüística a primària i secundària

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura |    núm. 60   |  juliol 2013 24



diferir enormement entre les escoles. Certament,
això no significa que cent anys d’experiències en
la implementació de models d’educació bilingüe
siguin irrellevants per guiar la pràctica pedagògi-
ca. Tot el contrari, ja que alguns dels planteja-
ments psicoeducatius que van fer créixer
l’educació bilingüe, com ara, per exemple, el reco-
neixement de la llengua inicial de l’alumnat o la
importància del sentit de la institució escolar per
poder utilitzar una llengua diferent de la inicial
en constitueixen bons exemples (Vila, 2010). 

Aquesta consideració té una gran importàn-
cia, ja que l’organització pedagògica actual respon
en bona mesura a les característiques sociolin-
güístiques de l’alumnat nacional de la dècada de
1980. Les avaluacions realitzades evidencien
aquest fet. Els estudis PISA i les avaluacions sobre
les competències bàsiques a sisè de primària
mostren que les puntuacions mitjanes són signi-
ficativament diferents entre l’alumnat nacional i
l’alumnat estranger. Tant és així que, si comparem
els resultats de l’alumnat nacional amb el de paï-
sos com ara, per exemple, Finlàndia, amb percen-
tatges ínfims d’alumnat estranger, les diferències
no són tan grans. L’assoliment baix de competèn-
cies bàsiques a Catalunya es concentra fonamen-
talment en l’alumnat estranger, que representa
una part important del nostre sistema educatiu. 

Aquest és un repte que té tantes implica-
cions en les actituds lingüístiques de l’alumnat
estranger com en els usos lingüístics que fa.
Difícilment es poden construir actituds positives
vers les llengües escolars si des de la institució no
existeixen també actituds positives vers les llen-
gües de l’alumnat. I, evidentment, també és difícil
utilitzar el català –llengua principal d’escolaritza-
ció– si les competències en català són limitades.

Creiem que és important que, tant des de
l’Administració com des de les mateixes institu-
cions escolars, s’adoptin més mesures que puguin
ajudar a potenciar i tenir més presents les llen-

gües inicials de tot l’alumnat, ja que això repercu-
tirà positivament en la seva actitud envers la llen-
gua catalana. Així mateix, també cal incidir en el
desenvolupament de pràctiques educatives que
permetin que l’alumnat que no té el català com a
llengua pròpia pugui avançar acadèmicament en
les matèries curriculars que s’imparteixen als
centres, malgrat que tingui un coneixement més
limitat de la llengua de l’escola.

Notes
1. Estar en el nivell baix vol dir que l’alumnat no ha

assolit el domini de les competències. Estar en el
nivell mitjà vol dir que l’alumnat es troba per
sobre del que s'ha considerat el llindar de supe-
ració de la competència. Estar en el nivell alt vol
dir que l’alumnat està clarament per sobre del
llindar de superació de la competència.

2. Les dades de l’alumnat asiàtic són poc signifi-
catives, perquè representa un nombre molt
petit en relació amb la mostra global.

3. L’alumnat estranger amb una llengua inicial
diferent del català i el castellà usa aquestes
llengües a la família quasi exclusivament amb
els germans.

4. L’altra meitat afirma que utilitza el català i el
castellà.
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