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El coneixement de les llengües a Catalunya   1

PRESENTACIÓ

En els darrers vint anys, el sistema educatiu català ha viscut una profunda transforma-
ció legal en l’àmbit lingüístic. Ha passat de ser unilingüe en castellà (fins al 1978) a
tenir legalment el català com a llengua d’ús habitual en l’ensenyament a partir de la
Llei de política lingüística de 1998. En l’entremig, la promulgació de la Llei de norma-
lització lingüística de 1983, i l’aplicació consegüent del programa d’immersió de mane-
ra voluntària en diversos centres educatius, van començar a implantar l’ús del català
com a llengua vehicular en l’ensenyament. Ara, el nou Estatut de Catalunya (2006) reco-
neix que el català és la llengua d’aprenentatge en l’ensenyament i equipara el dret i el
deure de conèixer i usar tant el català com el castellà a Catalunya (articles 6.1 i 6.2).

Fa més de vint anys, doncs, que Catalunya va optar pel model d’ensenyament en
català amb un objectiu triple: en primer lloc, desenvolupar la competència oral i escri-
ta tant en català com en castellà de tot l’alumnat. Aquest objectiu ha estat assolit de
manera raonable, com ho demostren diversos estudis d’avaluació de finals de la dèca-
da dels noranta que proven que aquest model d’immersió s’ha mostrat eficaç per des-
envolupar la competència en català sense cap cost per al domini del castellà ni per a
l’assimilació dels altres continguts acadèmics, i això tant per a l’alumnat castellanoparlant
com per al catalanoparlant.1 En segon lloc, es pretenia fomentar la cohesió social i evi-
tar la segregació de l’alumnat –i de la societat en general– en dues comunitats lin-
güístiques incomunicades, cosa que també s’ha aconseguit raonablement. I, finalment,
l’ensenyament en català pretenia promoure l’ús del català en un context històric i social
en què la llengua ha estat minoritzada políticament i socialment. Aquest objectiu no
ha estat assolit encara de manera satisfactòria, com es posa de manifest en l’article de
F. Xavier Vila i Mireia Galindo que clou aquest número dels Quaderns d’avaluació.  

L’any 2006, els reptes lingüístics que afronta el sistema educatiu català continuen
essent els mateixos: assegurar el coneixement del català i del castellà al final de l’es-
colarització obligatòria, promoure l’ús del català i fomentar la cohesió social, cosa que
és absolutament imprescindible davant de la presència cada vegada més nombrosa de
la nova immigració i de comunitats lingüístiques molt diferents en el nostre territori.
Atès que són els centres educatius els qui primer faciliten l’entrada a la nostra societat
d’aquest alumnat i de les seves famílies, des del Departament d’Educació i Universitats
i davant el repte de construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta, s’ha 
elaborat el Pla per a la llengua i la cohesió social, l’objectiu general del qual és poten-
ciar i consolidar la cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un
marc plurilingüe. 
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2 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

Al mateix temps, en una societat globalitzada i competitiva com la nostra, el conei-
xement de la llengua anglesa és una necessitat bàsica, una habilitat cada vegada més
necessària tant en les relacions socials com en el món laboral, per la qual cosa el siste-
ma educatiu ha de proporcionar a l’alumnat els instruments i recursos necessaris per-
què el seu domini de l’anglès li permeti comunicar-se amb prou fluïdesa al final de la
seva escolarització.  

L’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües té implicacions de moltes menes: cog-
nitives, comunicatives, culturals i, també, identitàries, de sentiment de pertinença a una
o més comunitats lingüístiques. En el cas del nostre país, l’ensenyament i l’aprenen-
tatge de les llengües és objecte d’un debat important fora del context estrictament esco-
lar que mostra interessos diferents, contraposats, fàcilment posats en evidència en els
debats polítics i que es poden arribar a crispar en els moments de canvi. És evident que
el coneixement de les llengües per part de l’alumnat de Catalunya provoca comenta-
ris equívocs en funció de la lectura política que se’n vulgui fer. El que cal, però, és una
reflexió serena a partir de les dades que ens proporcionen estudis d’avaluació recents
i de contrastada solvència.

L’article que obre el número 6 dels Quaderns d’avaluació recull dades de resultats
sobre el coneixement de llengua catalana, castellana i anglesa en diferents estudis en
què ha intervingut el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu des del 1999.
En les diferents etapes educatives avaluades (primària i secundària), els resultats demos-
tren que l’aprenentatge en català no desvirtua el coneixement d’altres matèries del currí-
culum ni del castellà, ja que els resultats globals obtinguts per l’alumnat de Catalunya
són equivalents als obtinguts per l’alumnat d’Espanya. Pel que fa a la llengua anglesa,
que hem de tenir en compte que és la tercera que aprèn l’alumnat de Catalunya durant
l’escolarització, els resultats obtinguts posen de manifest mancances notables, que s’hau-
ran de corregir. 

Els tres articles que segueixen conviden a la reflexió sobre diversos aspectes relacionats
amb l’aprenentatge en contextos plurilingües i corroboren les dades de resultats de
Catalunya. En el primer, Fred Genesee revisa els programes d’immersió en francès al
Quebec tot aportant dades d’avaluació interessants. Resumint molt, Genesee conclou
que l’alumnat que participa en programes d’immersió obté els mateixos resultats aca-
dèmics i d’anglès que l’alumnat escolaritzat en una escola on l’ensenyament es fa només
en anglès i, a més a més, obté un nivell de coneixement de francès més alt. El mateix
passa amb l’alumnat amb risc de fracàs escolar, la qual cosa dóna un valor afegit a la
participació en aquests programes. L’article de Kathryn Lindholm-Leary analitza els resul-
tats de l’alumnat matriculat en programes de llengua dual (anglès i espanyol) als Estats
Units d’Amèrica i arriba a conclusions idèntiques: l’alumnat d’aquests programes obté
resultats acadèmics comparables o superiors als de l’alumnat escolaritzat en una sola
llengua, desenvolupa actituds positives envers l’escola i les matèries curriculars i no deixa

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 2



El coneixement de les llengües a Catalunya   3

abans d’hora els seus estudis encara que pertanyi al grup amb percentatge més alt de
risc d’abandonament escolar. El tercer article, de Vila i Galindo, analitza els comporta-
ments lingüístics dels escolars d’educació primària de Catalunya tant en l’àmbit aca-
dèmic com en el de les relacions personals i demostra amb dades que el castellà és la
llengua predominant als patis de les escoles. El Departament d’Educació i Universitats
ha de tenir alguna cosa a dir aquí: ha d’establir mesures efectives per començar a modi-
ficar aquesta dinàmica que es dóna als centres de primària i ha de saber què passa als
centres de secundària. L’avaluació exhaustiva de l’educació secundària obligatòria que
s’ha fet aquest 2006, i que inclou un estudi específic d’usos lingüístics de l’alumnat,
esperem que ens aportarà les dades necessàries per reflexionar en aquest sentit.

Joaquim Prats Cuevas
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Nota

1 Joaquim Arnau, «Llengües i educació a Catalunya: valoració de l’experiència realitzada i perspectives de
futur», dins Joan Perera (ed.), Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI. Ensenyar llengües en la diver-
sitat i per a la diversitat, Barcelona, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l’Educació, p. 115-137. 
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El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSd’A)
disposa de dades sobre el coneixement de la llengua cata-
lana, la llengua castellana i la llengua anglesa en diverses
etapes del sistema educatiu a partir de diferents avalua-
cions realitzades fonamentalment des de l’any 1999. 

La majoria de les avaluacions que es tenen en compte aquí
han estat dutes a terme en coordinació amb organismes d’ava-
luació estatals com l’INECSE (Instituto Nacional de Evaluación del Sistema Educativo:
actualment Instituto de Evaluación) o amb organismes internacionals com l’OCDE
(Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), que promou el pro-
jecte PISA (Programme for International Student Assessment). Per tant, proporcionen
dades que permeten comparar els resultats obtinguts per l’alumnat català en el conei-
xement de llengües (català, castellà i anglès) amb els obtinguts per alumnes a escala
estatal (inclosos els de Catalunya) o per alumnes d’altres sistemes educatius. 

D’altra banda, els resultats de llengua anglesa obtinguts per l’alumnat de Catalunya al
final del batxillerat es comparen amb un nivell de certificació oficial com és el cicle ele-
mental de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya (EOI). Les proves de competèn-

La majoria de 

les avaluacions analitzades

permeten comparar 

els resultats obtinguts 

a Catalunya i 

a l’Estat espanyol. 
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El coneixement de les llengües a Catalunya   5

cies bàsiques aplicades a Catalunya des del 2001 ofereixen dades comparatives entre
cursos i cicles. Elaborades per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,
són una eina per a l’avaluació interna dels centres educatius. La taula núm. 1 permet
veure els estudis d’avaluació analitzats: 

Taula 1 � Avaluacions analitzades

Educació
primària

ESO

• Educació primària 2003

(INECSE). Sisè curs (12 anys)

• Avaluació de la llengua an-

glesa en l’educació primària

1999 (INECSE). Sisè curs (12

anys)

• Competències bàsiques 2001

i 2003 (CSd’A). Quart curs

(10 anys)

• Educació secundària 2000

(INECSE). Quart curs (16 anys)

• Avaluació de la llengua an-

glesa en l’ESO 2001 (INECSE).

Segon (14 anys) i quart curs

(16 anys)

• PISA 2003. Alumnat de 15

anys

• Competències bàsiques 2002

i 2004 (CSd’A). Segon curs 

(14 anys)

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya

41 països

Avaluacions Comparacions de
resultats amb:
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6 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

La taula núm. 2 permet veure quina llengua s’avalua en cada un dels nivells educatius.

Pel que fa a l’anàlisi de dades, els resultats es presenten en puntuacions mitjanes de
percentatges d’encerts, que indiquen el tant per cent d’encerts que ha obtingut l’a-
lumnat en una prova o en una part concreta de la prova, que segons la taula d’espe-
cificacions correspon a una habilitat avaluada o a un ítem concret. Aquests resultats
permeten conèixer la tendència general d’assoliment d’uns objectius/continguts i són
analitzats estadísticament d’acord amb la teoria clàssica dels tests (TCT).

Els resultats també es donen d’acord amb una escala de rendiment que situa l’alum-
nat en nivells de competència segons la puntuació obtinguda en funció de les carac-
terístiques dels ítems contestats correctament a partir de la teoria de resposta a l’ítem

Batxillerat
• La situació de la llengua

anglesa en el batxillerat
a Catalunya 2000-2004
(CSd’A). Segon de batxi-
llerat (18 anys) 

Certificació cicle elemental
d’EOI

Taula 2 � Llengües avaluades

catalana castellana anglesa

Educació primària

ESO

Batxillerat

• • •

• • •

•
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(TRI). En aquest cas, l’anàlisi estadística dels resultats és més complexa, ja que es corre-
lacionen més estretament amb nivells de coneixements i habilitats implícits en les tas-
ques proposades.  

D’altra banda, l’avaluació de les competències bàsiques ens proporciona dades sobre
l’assoliment de les habilitats en llengua catalana, castellana i anglesa de l’alumnat de
4t curs de l’educació primària (10 anys) i de 2n curs de l’educació secundària obliga-
tòria (14 anys). Els resultats es presenten en percentatges d’alumnat que supera la com-
petència avaluada en cada cas. Una competència determinada s’avalua amb activitats
concretes i es calcula el tant per cent d’alumnat que la supera en funció d’un criteri
establert prèviament, que fixa que la competència se supera si s’obté al voltant del 65%
de la puntuació en les activitats proposades. 

1. EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA

1.1. Educació primària

L’avaluació de l’educació primària del 2003 ens proporciona dades sobre el conei-
xement de la llengua catalana de l’alumnat de 6è curs en les habilitats de comprensió
oral, comprensió escrita i expressió escrita. La mostra avaluada ha estat de 2.105 alum-
nes, provinents de 100 centres de Catalunya. Aquests 100 centres inclouen els 63 que
formen part de la mostra estatal en l’avaluació impulsada per l’INECSE i els 37 amb què
s’ha ampliat l’esmentada mostra perquè sigui representativa del territori català. 

La comprensió oral avalua quatre nivells de comprensió: la interpretació literal de la
informació escoltada, la capacitat de reorganitzar aquesta informació i de fer-ne una
interpretació inferencial i una interpretació crítica. Els resultats mostren que l’alumnat
entén el sentit general del text escoltat, que el sap organitzar correctament, però que
manifesta dificultats a l’hora de relacionar la informació amb els coneixements assolits
anteriorment (nivell de comprensió inferencial).

La comprensió escrita valora la destresa en la lectura literal, l’aptitud de reorganit-
zar la informació i la capacitat de fer-ne una lectura inferencial i una interpretació 
crítica a partir de preguntes construïdes sobre textos literaris, informatius i verboicò-
nics. Els resultats mostren que l’alumnat entén millor els textos informatius i pitjor 
els verboicònics. En aquest darrer cas, manifesta prou destresa en la interpretació 
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8 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

d’un còmic, però té més dificultats en la lectura del programa de mà d’un concert.
L’alumnat sap extreure les idees explícites d’un text i comprendre l’ordre dels fets d’un
relat escrit.  

L’expressió escrita s’avalua en funció de la identificació i pro-
ducció de diferents unitats de la llengua: síl·labes, paraules, fra-
ses i textos. Els resultats mostren que a l’alumnat li resulta més
fàcil treballar amb paraules aïllades i frases que no pas amb
textos. Es resolen bé els camps semàntics i les famílies de parau-
les, però hi ha dificultats a l’hora d’usar els connectors per unir
oracions. Els exercicis realitzats en la redacció guiada són exces-
sivament breus, amb un ús pobre dels signes de puntuació. 

La taula núm. 3 mostra els resultats globals i parcials obtinguts en la prova de llengua
catalana per l’alumnat de 6è curs d’educació primària segons la TCT. Tal com es pot
observar, el percentatge d’encerts és similar en totes les parts de la prova, tot i que l’ex-
pressió escrita es troba lleugerament per sota de les altres habilitats avaluades. 

Taula 3 � Resultats en percentatges d’encerts en llengua 
catalana. Avaluació primària 2003

Comprensió oral 71%

Nivell de comprensió
Literal 67%
Reorganització 76%
Inferencial 59%
Crítica o apreciació 75%

Comprensió escrita 73%

Tipus de text
Literari 75%
Informatiu 81%
Verboicònic 66%

L’alumnat mostra

dificultats a l’hora d’usar

connectors en l’expressió

escrita en llengua catalana

al final de l’educació

primària.
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Si es comparen els resultats globals obtinguts en l’avaluació de l’educació primària del
2003 i els obtinguts en l’avaluació anterior, duta a terme l’any 1999, es constata que
són pràcticament idèntics, ja que la diferència que es dóna en el percentatge d’encerts
no és significativa. Ho mostra el gràfic núm. 1: 

Gràfic 1 � Resultats globals en percentatge d’encerts de 
llengua catalana en les avaluacions de 1999 i 2003

El coneixement de les llengües a Catalunya   9

Nivell de comprensió
Literal 82%
Reorganització 74%
Inferencial 71%
Crítica o apreciació 63%

Expressió escrita 69%

Síl·labes 40%
Paraules 76%
Frases 70%
Textos 64%

Puntuació global 72%

GLOBAL Llengua catalana

Comprensió escrita

Expressió escrita

200 40 60 80 100

� 1999     � 2003

72
72

73
74

69
70
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10 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

L’avaluació de l’educació primària, coordinada per l’INECSE, s’ha realitzat en tres cicles,
en intervals de quatre anys. El primer cicle va ser el 1995, el segon el 1999 i el tercer
el 2003. El quart es durà a terme el 2007. Els resultats globals obtinguts en les tres ava-
luacions fetes fins ara els mostra la taula núm. 4. S’ha de tenir present que les dades
globals surten de la mitjana d’encert en els ítems comuns als tres anys en què s’han
aplicat les proves, que corresponen a la comprensió i expressió escrites, ja que la com-
prensió oral només s’ha avaluat el 2003. També s’ha de valorar la diferència mostral,
molt menor en l’avaluació de 1995. Els resultats presentats, doncs, s’han de veure com
una tendència i s’han de valorar en funció de la possible influència d’aquestes varia-
bles. Només hi ha diferències significatives entre el resultat de l’any 1995 i el del 2003.

Tot i que el resultat obtingut en les proves depèn de la dificultat dels
ítems que s’han de respondre, el percentatge d’encerts en llen-

gua catalana de l’alumnat de Catalunya en acabar l’educació
primària el 1999 i el 2003 es mou sempre al voltant del 70%. 

Una altra manera d’obtenir resultats és a partir de la teoria de
resposta a l’ítem (TRI), que, com ja s’ha dit, sintetitza els resul-

tats en una escala de rendiment que situa l’alumnat en nivells de
competència. En l’avaluació de 2003, l’INECSE estableix sis nivells, que

esdevenen els sis rangs següents: nivell 1: puntuacions entre 100 i 149; nivell 2: 150-
199; nivell 3: 200-249; nivell 4: 250-299; nivell 5: 300-349; nivell 6: 350-399. A cada
nivell corresponen una sèrie de coneixements i habilitats especificats, de manera que
l’alumnat situat en un nivell concret, a més de mostrar que ha assolit els coneixements
i destreses associats amb aquest nivell, mostra també haver assolit els resultats asso-
ciats amb els nivells inferiors. 

Taula 4 � Resultat global de llengua catalana en 
les avaluacions de 1995, 1999 i 2003

Percentatge d’encerts

1995
(n = 833)

70%

1999
(n = 3.333)

73%

2003
(n = 2.105)

75%

El 70% de

l’alumnat de 6è 

de primària se situa 

en els nivells de

competència intermedis

en llengua catalana.
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El gràfic núm. 2 mostra els resultats en llengua catalana segons la TRI. Les xifres corres-
ponen al percentatge d’alumnat situat en cada rang.   

Com es pot observar, la majoria de l’alumnat, un 70%, es troba en els nivells interme-
dis (rangs 200-249 i 250-299).

L’avaluació de les competències bàsiques dels cursos 2001 i
2003 proporciona dades sobre les habilitats en llengua cata-

lana de l’alumnat de 4t curs de l’educació primària (10 anys).
Des del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
s’avalua una mostra de 2.721 alumnes el 2001 i de 2.715
el 2003, que corresponen a 150 centres en cada cicle. Tot

i que és la totalitat de centres d’educació primària qui passa
les proves, els resultats obtinguts pels centres que formen part

de la mostra serveixen de referència comparativa per a la resta
d’escoles. Els resultats globals s’exposen en la taula núm. 5, en què

es pot observar que el percentatge d’encerts en les habilitats avaluades ha augmentat
de manera general el 2003. 

La finalitat de les

proves de competències

bàsiques és enriquir

l’avaluació interna dels

centres educatius. 

100 - 149

150 - 199

200  249

250 - 299

300 - 349

350 - 399

200 40 60 80 100

Gràfic 2 � Resultats en percentatges d’alumnes situats 
per nivells en llengua catalana. 
Avaluació primària 2003

3

31

38

14

0

14
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12 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

La finalitat de les proves de competències bàsiques és enriquir l’avaluació interna que
fan els centres educatius. Les dades que s’obtenen en les proves, comparades amb les
de la mostra i amb els resultats obtinguts en els dos anys, ajuden els centres a com-
prendre més bé la seva realitat per tal de plantejar les estratègies de millora tant a nivell
general com per a cada nen o nena en particular. 

Per a més informació, vegeu L’avaluació a l’educació primària. 1999 (Departament d’Ensenyament, Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2001); Educació primària 2003. Avançament de resultats (Quaderns
d’avaluació, 3, setembre 2005); L’avaluació a l’educació primària. 2003 (Departament d’Educació, Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, gener de 2006); Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació
primària. Cicle mitjà. Curs 2000-2001 (Departament d’Ensenyament, 2001); Síntesi de resultats. Competències
bàsiques. Educació primària. Cicle mitjà. Curs 2002-2003 (Departament d’Ensenyament, 2003).

Taula 5 � Resultats en percentatge d’alumnat que assoleix 
les competències bàsiques en llengua catalana

Habilitats avaluades 2001 2003

Comprensió i expressió escrites 70% 76%

Comprensió textual inferencial/interpretativa 73% 75%
Organització del text 56% 71%
Correcció lingüística 61% 71%
Presentació i grafia

Manuscrit 78% 90%
Amb ordinador — 70%

Comprensió i expressió orals 88% 92%

Component discursiu 90% 89%
Component lingüístic

Competència lingüística 91% 93%
Lèxic 83% 95%
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1.2. Educació secundària obligatòria

El coneixement de llengua catalana de l’alumnat de secundària obligatòria de Catalunya
l’obtenim a partir de dues avaluacions: l’avaluació secundària obligatòria 2000 i el PISA
2003. Els resultats de competències bàsiques ofereixen dades comparatives.

L’avaluació secundària obligatòria 2000 ens proporciona dades sobre el coneixement
de la llengua catalana de l’alumnat de 4t curs d’ESO en les habilitats de comprensió
oral, comprensió escrita i expressió escrita i en el coneixement de la literatura. La mos-
tra avaluada ha estat de 1.333 alumnes, provinents de 57 centres de Catalunya, que
formen part de la mostra estatal de l’avaluació (328 centres i 7.786 alumnes), impul-
sada per l’INECSE. 

La comprensió oral avalua tres nivells de comprensió: la interpretació literal de la infor-
mació escoltada, la capacitat de reorganitzar aquesta informació i la capacitat de fer-
ne una interpretació inferencial. Els resultats mostren que l’alumnat entén el sentit gene-
ral del text escoltat i que és capaç de fer-ne una interpretació inferencial. Manifesta,
però, dificultats a l’hora de reorganitzar la informació que ha sentit.

La comprensió escrita valora la destresa en la lectura literal, l’aptitud de reorganitzar
la informació i la capacitat de fer-ne una lectura inferencial i una lectura crítica a par-
tir de  preguntes construïdes sobre textos literaris, informatius i periodístics. Els resul-
tats mostren que l’alumnat entén millor els textos informatius. La comprensió literal i
inferencial és la més alta en els tres tipus de textos avaluats. 

L’expressió escrita s’avalua en cinc blocs que corresponen a cinc
components discursius: el nivell lèxic, el semàntic, el morfològic,
el sintàctic i l’ortogràfic. El resultat més alt és l’obtingut en el nivell
semàntic (paraules derivades i coneixement de prefixos), seguit de
l’ortogràfic (avaluat amb un dictat) i el morfològic (formes verbals).
El nivell lèxic (antonímia, sinonímia, polisèmia, expressions llatines,
frases fetes i etimologia) és el que presenta un percentatge d’encerts
més baix, seguit del nivell sintàctic (anàlisi d’una frase). Els exercicis de
redacció manifesten poca riquesa lèxica i errades ortogràfiques i morfològiques.

Els coneixements de literatura s’avaluen amb preguntes que fan referència a tipolo-
gia de textos, teoria literària i història de la literatura. Aquest és el bloc que presenta
un percentatge d’encerts més baix, que supera de poc el 50%. La identificació de la
tipologia textual és l’apartat que ha obtingut un percentatge més alt d’encerts.

L’alumnat té poca

riquesa lèxica i comet

errades ortogràfiques i

morfològiques en l’expressió

escrita en llengua catalana

al final de l’ESO.
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La taula núm. 6 mostra els resultats globals i parcials obtinguts en la prova de llengua
catalana per l’alumnat de 4t curs d’ESO segons la TCT. Tal com es pot observar, el per-
centatge d’encerts és similar en totes les parts de la prova, excepte en els coneixements
de literatura. 

Taula 6 � Resultats en percentatges d’encerts en llengua 
catalana. Avaluació secundària obligatòria 2000

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

Comprensió oral 75%

Nivell de comprensió
Literal 78%
Reorganització 57%
Inferencial 74%

Comprensió escrita 68%

Tipus de text
Literari 62%
Informatiu 78%
Periodístic 65%

Nivell de comprensió
Literal 81%
Reorganització 75%
Inferencial 72%
Crítica 67%

Expressió escrita 71%

Nivell lèxic 57%
Nivell semàntic 80%
Nivell morfològic 67%
Nivell sintàctic 64%
Nivell ortogràfic 69%
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L’avaluació PISA 2003 proporciona dades de comprensió lectora en llengua catalana
i permet comparar els resultats obtinguts per l’alumnat de secundària de Catalunya amb
els de la resta de països que participen en l’estudi internacional. Com és sabut, el PISA
és una avaluació estandarditzada desenvolupada internacionalment i de manera con-
junta pels països participants i aplicada a l’alumnat de 15 anys escolaritzat en els cen-
tres educatius de cada país. El PISA avalua sempre les matemàtiques, les ciències de la
naturalesa i la comprensió lectora, tot i que cada edició dedica especial atenció a una
d’aquestes àrees, que és la prioritària.

En l’estudi PISA 2003, en què participen 41 països, s’avaluen les matemàtiques com a
àrea prioritària. Catalunya hi participa amb una mostra de 50 centres i 1.516 alumnes
de 15 anys. Les proves del PISA es passen a l’alumnat en la llengua de l’ensenyament de
cada país o regió europea, de manera que la comprensió lectora que s’avalua a Catalunya
és en llengua catalana.

En el projecte PISA, la comprensió lectora consisteix en la comprensió de textos escrits
i en la reflexió personal per tal d’assolir propòsits personals, desenvolupar el coneixe-
ment i el potencial personal i participar en la societat. L’avaluació d’aquesta compe-
tència suposa mesurar l’habilitat de l’alumnat en els processos d’extreure informació
d’una lectura, de fer-ne una comprensió general, d’elaborar-ne una interpretació, de
reflexionar sobre el seu contingut i forma i d’avaluar-la.

La taula núm. 7 mostra les puntuacions mitjanes obtingudes en comprensió lectora
per l’alumnat dels 41 països que participen en les proves d’avaluació. Com es pot obser-
var, la puntuació obtinguda per l’alumnat de Catalunya es troba per sota de la pun-
tuació mitjana del conjunt de països de l’OCDE, que PISA fixa en 500 punts.

Literatura 55%

Tipologia textual 63%
Teoria literària 49%
Història de la literatura 53%

Puntuació global 70%

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 15



El PISA situa l’alumnat en cinc nivells de competència lectora en funció dels resultats
obtinguts, que esdevenen els rangs següents: nivell –1: <335 punts; nivell 1: puntua-
cions entre 335-407; nivell 2: 408-480; nivell 3: 481-552; nivell 4: 553-626; nivell 5:
>626 (TRI). A cada nivell corresponen una sèrie de coneixements i habilitats especifi-
cats, de manera que els estudiants situats en un nivell concret, a més de mostrar que
han assolit els coneixements i destreses associats amb aquest nivell, mostren també haver
assolit els resultats associats amb els nivells inferiors. 

16 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

P. mitjana S.E. P. mitjana S.E.

Taula 7 � Rendiment global en comprensió lectora 
en la llengua d’ensenyament. PISA 2003

Finlàndia 543 4,5
Corea 534 1,9
Canadà 528 3,2
Austràlia 525 3,1
Liechtenstein 525 4,1
Nova Zelanda 522 4,0
Irlanda 515 1,8
Suècia 514 2,3
Holanda 513 2,9
Hong Kong-Xina 510 3,4
Regne Unit 507 2,1
Bèlgica 507 2,3
Noruega 500 3,5
Suïssa 499 1,4
Japó 498 2,7
Macau-Xina 498 2,5
Polònia 497 2,6
França 496 2,4
Estats Units 495 3,3
Dinamarca 492 3,3
Islàndia 492 2,4

Alemanya 491 3,3
Àustria 491 4,6
Letònia 491 2,4
Rep. Txeca 489 1,0
CATALUNYA 483 4,5
Hongria 482 2,8
ESPANYA 481 2,6
Luxemburg 479 3,7
Portugal 478 2,9
Itàlia 476 4,2
Grècia 472 3,4
Rep. d’Eslovàquia 469 3,1
Ferederació Russa 442 3,9
Turquia 441 3,8
Uruguai 434 6,7
Tailàndia 420 3,3
Sèrbia-Montenegro 412 3,0
Brasil 403 3,6
Mèxic 400 3,9
Indonèsia 382 2,5
Tunísia 375 4,8

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 16



El 59% de l’alumnat de Catalunya se situa en els nivells intermedis, el 3 i el 2. El per-
centatge de l’alumnat que se situa en cada nivell de l’escala de comprensió lectora el
mostra la taula núm. 8.

En resum, els resultats de l’avaluació de l’educació secundària
obligatòria, que s’han obtingut segons la teoria clàssica dels tests
(TCT), confirmen els resultats de l’avaluació de l’educació pri-
mària, obtinguts amb la mateixa tècnica per a l’anàlisi de dades.
Així, el percentatge d’encerts en llengua catalana de l’alum-
nat de Catalunya en acabar l’escolarització secundària obliga-
tòria se situa també en un 70%, com en l’educació primària.

El percentatge d’alumnat situat en els nivells intermedis en l’avalua-
ció de la comprensió lectora de l’estudi PISA 2003 és d’un 59%. La puntua-
ció mitjana assolida per l’alumnat de Catalunya en comprensió lectora al final de la seva
escolarització obligatòria se situa per sota de la puntuació mitjana aconseguida per l’a-
lumnat de la mateixa edat dels països de l’OCDE.

L’avaluació de les competències bàsiques, duta a terme en els cursos 2002 i 2004,
ens proporciona dades sobre l’assoliment de les habilitats en llengua catalana de l’a-

El coneixement de les llengües a Catalunya   17

Taula 8 � Nivells de comprensió lectora en la llengua 
d’ensenyament. PISA 2003

Mitjana dels 
països de l’OCDE

8%
21%
29%
23%
12%

7%

Catalunya

4%
18%
32%
27%
13%
6%

Espanya

5%
18%
30%
26%
14%

7%

Nivell 5
Nivell 4
Nivell 3
Nivell 2
Nivell 1
Per sota del
nivell 1

El percentatge global

d’encerts en llengua

catalana de l’alumnat 

de Catalunya és d’un 70%, 

tant al final de l’educació

primària com de l’educació

secundària obligatòria.
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lumnat de 2n curs de l’educació secundària obligatòria (14 anys). La mostra avaluada
ha estat de 3.329 alumnes el 2002 i de 3.232 el 2004, que corresponen a 125 centres
en cada cicle. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha analitzat els resul-
tats de la mostra. Els resultats globals es veuen en la taula núm. 9.

Com es pot observar, el percentatge global d’encerts és lleugerament superior en el
segon any, cosa que també s’ha donat en l’educació primària. Comparativament, els
resultats globals en llengua catalana de competències bàsiques són inferiors en l’edu-
cació secundària obligatòria que en l’educació primària. 

Per a més informació, vegeu L’ensenyament secundari obligatori a Catalunya. Tendències (Departament
d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, març 2002: 
http://www.gencat.net/educacio/csda/actuacions/est_fin/edu_sec_00.htm); Estudi PISA 2003. Avançament de
resultats (Quaderns d’avaluació, 1, desembre 2004); Resultats de l’alumnat de Catalunya i ítems alliberats.
Informe PISA 2003 (Departament d’Educació, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2005);
Evaluación de la educación secundaria obligatoria 2000. Datos básicos (Madrid, INECSE, 2001); Evaluación
de la educación secundaria obligatoria 2000 (Madrid, INECSE, 2003); Síntesi de resultats. Competències bàsi-
ques. Educació secundària obligatòria. Primer  cicle. Curs 2001-2002 (Departament d’Ensenyament, 2003);
Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació secundària obligatòria. Primer cicle. Curs 2003-2004
(Departament d’Educació, 2004).

Taula 9 � Resultats en percentatge d’alumnat que assoleix 
les competències bàsiques en llengua catalana (ESO)

Habilitats avaluades 2002 2004

Global 62% 68%

Comprensió i interpretació del text oral 63% —
Comprensió i interpretació del text escrit 71% 65%
Expressió oral

Discurs 66% 62%
Correcció 65% 88%

Lectura comprensiva — 89%
Producció escrita

Discurs 63% 43%
Correcció 50% 63%
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2. EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA

2.1. Educació primària

La prova de llengua castellana avalua les mateixes habilitats que la de llengua catala-
na. Els resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya (en una mostra de 2.105 alum-
nes) en la prova de llengua castellana de l’avaluació de l’educació primària del 2003
es veuen en la taula núm. 10.

Taula 10 � Resultats en percentatge d’encerts 
en llengua castellana. Avaluació primària 2003

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

Comprensió oral 57%

Comprensió escrita 63%

Tipus de text
Literari 56%
Informatiu 68%
Verboicònic 67%

Nivell de comprensió
Literal 67%
Reorganització 64%
Inferencial 63%
Crítica 57%
Apreciació lectora 65%

Expressió escrita 71%

Síl·labes 55%
Paraules 78%
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La comprensió oral és l’habilitat que ha obtingut una puntuació més baixa. L’alumnat
ha demostrat que és capaç d’interpretar el significat global del text escoltat i també de
captar-ne les idees principals.

Pel que fa a la comprensió escrita, els textos que l’alumnat interpreta més bé són els
informatius i els verboicònics, i els que presenten més dificultats són els literaris, espe-
cialment els descriptius i els dialogats. L’alumnat sap identificar la informació explícita,
capta la intenció comunicativa del text i el tema de què tracta.

L’expressió escrita és l’habilitat que ha obtingut la puntuació
més alta. S’observen dificultats a l’hora d’identificar síl·labes
i diftongs, però s’obtenen bons resultats quan es treballa amb
paraules aïllades (identificar antònims, distingir camps semàn-
tics, relacionar paraules amb la seva definició, etc.). En la redac-
ció lliure, l’alumnat mostra la capacitat que té per utilitzar el
registre adequat, tot i que manifesta problemes de cohesió a
causa d’un ús incorrecte dels connectors i dels signes de puntuació.

Els resultats globals en llengua castellana obtinguts per l’alumnat de Catalunya en
les avaluacions del 1999 i del 2003 els mostra el gràfic núm. 3. Com es pot obser-
var, la diferència que es dóna en el percentatge d’encerts és molt poca en totes les
habilitats avaluades, excepte en l’expressió escrita. Els resultats globals també són pràc-
ticament idèntics. 

Els resultats globals obtinguts per l’alumnat de Catalunya en les tres avaluacions d’e-
ducació primària fetes fins ara els mostra la taula núm. 11. S’ha de tenir present que
les dades globals surten de la mitjana d’encerts en els ítems comuns als tres anys en
què s’han aplicat les proves, que corresponen a la comprensió i expressió escrites. També
s’ha de valorar la diferència mostral, molt menor en l’avaluació de 1995. Hi ha dife-
rències significatives entre el resultat de l’any 1995 i el de les altres dues avaluacions.

Frases 65%
Textos 73%

Global 65%

20 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

L’alumnat mostra

problemes de cohesió 

i en l’ús de connectors i 

dels signes de puntuació en

l’expressió escrita en llengua

castellana al final de

l’educació primària.
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Tot i que el resultat obtingut en les proves depèn de la dificultat dels ítems que s’han
de respondre, el percentatge d’encerts en llengua castellana de l’alumnat de Catalunya
en acabar l’educació primària el 1999 i el 2003 es mou sempre al voltant del 60%. Si
es comparen aquests resultats amb els obtinguts en llengua catalana (apartat 1.1), s’ob-
serva una diferència percentual de menys punts a favor del català. 

GLOBAL Llengua castellana

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

200 40 60 80 100

� 1999      � 2003

Gràfic 3 � Resultats globals en percentatge d’encerts 
en llengua castellana en les avaluacions 
de 1999 i 2003

65
65

57
57

66

Taula 11 � Resultat global en percentatge d’encerts 
en llengua castellana en les avaluacions de 1995,
1999 i 2003

Percentatge d’encerts

1995
(n = 864)

52%

1999
(n = 3.285)

61%

2003
(n = 2.105)

65%

63

66
71
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Els resultats obtinguts en llengua castellana per l’alumnat de Catalunya analitzats segons
la teoria de resposta a l’ítem els mostra el gràfic núm. 4. Les xifres corresponen al per-
centatge d’alumnat situat en cada rang de puntuacions.   

Com es pot observar, la majoria de l’alumnat es troba
situat en els nivells intermedis (rangs 200-249 i 250-
299), tal com s’esdevé en els resultats obtinguts en
llengua catalana (gràfic núm. 2). Si es comparen
els percentatges corresponents a cada llengua en
aquests nivells, s’observa que el percentatge refe-
rent a la llengua catalana és un 69% i el correspo-
nent a la llengua castellana també. En el nivell més alt
(rang 350-399) hi ha situat un percentatge lleugerament
més gran d’alumnat en llengua castellana que no pas en llen-
gua catalana (gràfic núm. 5).

100 - 149

150 - 199

200  249

250 - 299

300 - 349

350 - 399

200 40 60 80 100

Gràfic 4 � Resultats en percentatge d’alumnat situat 
per nivells en llengua castellana de l’alumnat 
de Catalunya. Avaluació primària 2003

3

13

34

35

13

2

El 69% de l’alumnat

de Catalunya i el 68% de

l’alumnat de tot Espanya 

de 6è de primària se situa 

en els nivells de competència

intermedis en llengua

castellana. 
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Per tant, es pot afirmar que els resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya al final
de l’educació primària, tenint en compte els nivells de competència, són molt similars
en llengua catalana i en llengua castellana. El coneixement de les dues llengües oficials
és, doncs, pràcticament idèntic. 

La comparació de resultats en llengua castellana obtinguts per l’alumnat de Catalunya
i pel d’Espanya també demostren que el coneixement de la llengua castellana no depèn
del territori, ja que els percentatges són molt semblants. La taula núm. 12 mostra el
percentatge d’encerts en les proves en una mostra de 2.105 alumnes a Catalunya i de
9.814 a Espanya.

100 - 149

150 - 199

200  249

250 - 299

300 - 349

350 - 399

200 40 60 80 100

� Llengua catalana      � Llengua castellana

Gràfic 5 � Resultats en percentatge d’alumnat situat per 
nivells en llengua catalana i castellana de
l’alumnat de Catalunya. Avaluació primària 2003

3
3
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31
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Taula 12 � Resultats en percentatge d’encerts en llengua 
castellana a Catalunya i a Espanya. 
Avaluació primària 2003

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

Catalunya Espanya

Comprensió oral 57% 59%

Comprensió escrita 63% 63%

Tipus de text 
Literari 56% 56%
Informatiu 68% 68%
Verboicònic 67% 65%

Nivell de comprensió
Literal 67% 66%
Reorganització 64% 63%
Inferencial 63% 62%
Crítica 57% 58%
Apreciació lectora 65% 66%

Expressió escrita 71% 71%

Síl·labes 55% 59%
Paraules 78% 76%
Frases 65% 66%
Textos 73% 72%

Global 65% 65%
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El gràfic núm. 6 mostra els resultats en percentatge d’alumnat situat a cada nivell de
competència en llengua castellana obtinguts per l’alumnat de Catalunya i pel d’Espanya.
Com es pot observar, la majoria de l’alumnat es troba situat en els nivells intermedis
(rangs 200-249 i 250-299), amb un percentatge que és pràcticament idèntic: un 69%
de l’alumnat de Catalunya i un 68% de l’alumnat d’Espanya se situen en els nivells inter-
medis. En el nivell d’excel·lència (rang 350-399), en canvi, hi ha situat més alumnat de
Catalunya, tot i que el percentatge és força baix.

Com hem vist abans (gràfic núm. 5), els resultats TRI
mostren que l’alumnat de Catalunya que acaba l’edu-
cació primària té un nivell similar de llengua castella-
na i de  llengua catalana. El seu nivell de llengua cas-
tellana és similar, també, al que té l’alumnat de la

mateixa edat d’Espanya (gràfic núm. 6).

L’alumnat de Catalunya 

de 6è de primària té 

un nivell similar de llengua

catalana i de llengua

castellana.

Gràfic 6 � Resultats en percentatge d’alumnat situat 
per nivells en llengua castellana de l’alumnat 
de Catalunya i d’Espanya. Avaluació primària 2003
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L’avaluació de les competències bàsiques, duta a terme en els cursos 2001 i 2003, 
ens proporciona dades sobre les habilitats en llengua castellana de l’alumnat de 4t curs
de l’educació primària (10 anys). La mostra avaluada pel Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu ha estat de 2.721 alumnes el 2001 i de 2.715 el 2003, que 
corresponen a 150 centres en cada cicle. Els resultats globals es poden veure en la
taula núm. 13.

Tal com ha passat amb els resultats de llengua catalana, el percentatge d’alumnat que
assoleix una competència ha augmentat de manera general en les habilitats avaluades
en el segon període, que és el de l’any 2003. 

El gràfic núm. 7 permet veure el percentatge d’alumnat que assoleix les competèn-
cies bàsiques tant en llengua catalana com castellana i en els dos anys que s’han pas-
sat les proves.

Els resultats de competències bàsiques de l’educació primària mostren que el domini
de la llengua catalana de l’alumnat de 10 anys (4t curs d’educació primària) és lleuge-
rament superior al domini de la llengua castellana.

Taula 13 � Resultats en percentatge d’alumnat que assoleix
les competències bàsiques en llengua castellana

Habilitats avaluades 2001 2003

Comprensió i expressió escrites 67% 75%

Comprensió textual inferencial/interpretativa 41% 76%
Organització del text 64% 65%
Correcció lingüística 55% 68%

Comprensió i expressió orals 78% 84%

Component de lectura
Entonació 84% 87%
Fonètica / Mecànica 96% 79%
Velocitat lectora 59% 85%
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Per a més informació, vegeu L’avaluació a l’educació primària. 1999 (Departament d’Ensenyament, Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2001); Educació primària 2003. Avançament de resultats (Quaderns
d’avaluació, 3, setembre 2005); L’avaluació a l’educació primària. 2003 (Departament d’Educació, Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, gener de 2006); Evaluación de la educación primaria. Datos bási-
cos 2003 (Madrid, INECSE, 2005); Evaluación de la Educación Primaria 2003 (Madrid, INECSE, 2005); Síntesi
de resultats. Competències bàsiques. Educació primària. Cicle mitjà. Curs 2000-2001 (Departament d’Ense-
nyament, 2001); Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació primària. Cicle mitjà. Curs 2002-2003
(Departament d’Ensenyament, 2003).

Català (escrit)

Català (oral)

Castellà (escrit)

Castellà  (oral)

200 40 60 80 100

n 2001      n 2003 

GGrrààffiicc 77 n RReessuullttaattss eenn ppeerrcceennttaattggeess dd’’aalluummnnaatt qquuee aassssoolleeiixx 
lleess ccoommppeettèènncciieess bbààssiiqquueess eenn lllleenngguuaa ccaasstteellllaannaa 
ii ccaattaallaannaa 
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2.2. Educació secundària obligatòria

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria 2000,
impulsada per l’INECSE, ens permet obtenir dades del conei-
xement de llengua castellana de l’alumnat de 4t d’ESO de
Catalunya i comparar-les amb els resultats obtinguts a esca-
la estatal. Catalunya participa en l’estudi amb una mostra
de 57 centres i 1.333 alumnes, que s’inclouen en els 328
centres i 7.786 alumnes que formen la mostra estatal. Els resul-
tats de l’avaluació es poden veure en la taula núm. 14.

Taula 14 � Resultats en percentatge d’encerts 
en llengua castellana a Catalunya i a Espanya. 
Avaluació secundària obligatòria 2000

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

Catalunya Espanya

Comprensió oral i escrita 72% 69%

Nivell de comprensió oral i escrita
Literal 81% 70%
Reorganització 77% 65%
Inferencial 70% 69%
Apreciació lectora 71% 68%

Tipus de text comprensió escrita
Utilitaris 81% 79%
Literaris 77% 70%
Informatius 55% 56%
Verboicònics 69% 65%

Llengua com a objecte de coneixement 56% 59%

Tipus d’oracions 49% 45%
Relacions morfosintàctiques 43% 60%

L’alumnat mostra

problemes de

coherència discursiva 

i correcció gramatical 

en l’expressió escrita en

llengua castellana al

final de l’ESO.
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El resultat global de la prova i els resultats globals obtinguts per l’alumnat de Catalunya
i el d’Espanya en les habilitats de comprensió oral i escrita i expressió escrita són simi-
lars. Però en el bloc de coneixement de la literatura castellana hi
ha molta diferència, amb uns resultats superiors a escala esta-
tal, tal com es veu en el gràfic núm. 8.  

Classes de paraules 62% 61%
Vocabulari 62% 60%
Tipologia textual 79% 79%

Literatura 51% 60%

Períodes, autors i obres 35% 71%
Recursos literaris 56% 55%
Mètrica 62% 52%
Gèneres literaris 
i estructures textuals 51% 66%

Expressió escrita 58% 58%

Adequació 64% 66%
Coherència 34% 40%
Cohesió 71% 76%
Correcció 53% 53%

Global 63% 64%

El percentatge global

d’encerts en llengua

castellana de l’alumnat 

de 4t d’ESO és d’un 63% 

a Catalunya i d’un 64% 

a tot l’Estat.  
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Si es comparen els resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya en llengua castella-
na i en llengua catalana (gràfic núm. 9), s’observa un resultat global i un resultat en
expressió escrita superiors en català que en castellà. Pel que fa al coneixement de la
literatura, si bé l’alumnat de Catalunya obté un percentatge d’encerts superior en lite-
ratura catalana que en castellana, en ambdós casos el resultat és inferior a l’obtingut
per l’alumnat de la mostra estatal. Per tal de poder comparar els resultats de comprensió

en les dues llengües, la mitjana de comprensió oral i escrita en
llengua catalana s’ha obtingut a partir de la mitjana global

de les dues habilitats.

En resum, els resultats globals de l’avaluació de la llen-
gua castellana al final de l’educació secundària obli-
gatòria en la mostra de Catalunya (63%) evidencien
un nivell de competències i de coneixements similar

al de l’últim curs de l’educació primària (65%), simi-
litud que es dóna també amb els resultats de la mos-

tra estatal (65% i 64% respectivament).

Comprensió oral i escrita

Expressió escrita

Llengua com a objecte 
de coneixement

Literatura

GLOBAL

200 40 60 80 100

� Catalunya      � Espanya

Gràfic 8 � Resultats en percentatge d’encerts 
en llengua castellana a Catalunya i a Espanya. 
Avaluació secundària obligatòria 2000

Al final de la seva

escolarització obligatòria,

l’alumnat de Catalunya té un

coneixement de la llengua

castellana igual al que té

l’alumnat de tot l’Estat.

69
72

58
58

59
56

60
51

64
63

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 30



Es pot afirmar, doncs, que al final de la seva escolarització obligatòria, l’alumnat de
Catalunya té un coneixement de la llengua castellana igual al que té l’alumnat de l’Estat.
El mateix es pot afirmar de la resta d’àrees avaluades (gràfic núm. 10).
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Comprensió oral i escrita

Expressió escrita

Literatura

GLOBAL

200 40 60 80 100

� Català      � Castellà

Gràfic 9 � Resultats en percentatge d’encerts 
en llengua castellana i catalana. 
Avaluació secundària obligatòria 2000 

Llengua castellana i literatura

Matemàtiques

Ciències de la naturalesa

Ciències socials

200 40 60 80 100

� Catalunya      � Espanya 

Gràfic 10 � Resultats globals en percentatge d’encerts 
de l’alumnat de Catalunya i d’Espanya. 
Avaluació secundària obligatòria 2000
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L’avaluació de les competències bàsiques, duta a terme en els cursos 2002 i 2004,
ens proporciona dades sobre les habilitats en llengua castellana de l’alumnat de 2n
curs de l’educació secundària obligatòria (14 anys). La mostra avaluada pel Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha estat de 3.329 alumnes el 2002 i de 3.232
el 2004, que corresponen a 125 centres en cada cicle. Els resultats globals els mostra
la taula núm. 15.

Com es pot observar, el percentatge global d’assoliment de les habilitats en llengua
castellana és molt similar en els dos cicles. Comparats amb els resultats globals de com-
petències bàsiques obtinguts en l’educació primària, els de l’educació secundària obli-
gatòria són també similars. 

Comparats els resultats obtinguts en competències bàsiques en llengua catalana i cas-
tellana per l’alumnat de 2n d’ESO es pot observar que són superiors en llengua caste-
llana, cosa que és el contrari del que s’esdevé en l’educació primària. Ho mostra el grà-
fic núm. 11, que permet veure també els resultats obtinguts en la part d’avaluació
d’estructures comunes a les dues llengües (taula núm. 16). 

Taula 15 � Resultats en percentatge d’alumnat 
que assoleix les competències bàsiques
en llengua castellana (ESO)

Habilitats avaluades 2002 2004

Global 73% 72%

Comprensió i interpretació del text oral 79% —
Comprensió i interpretació del text escrit 65% 64%
Expressió oral

Discurs — 65%
Correcció — 87%

Lectura comprensiva 93% —
Producció escrita

Discurs 66% 72%
Correcció 68% 74%
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Per a més informació, vegeu L’ensenyament secundari obligatori a Catalunya. Tendències (Departament
d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, març 2002: 
http://www.gencat.net/educacio/csda/actuacions/est_fin/edu_sec_00.htm); Evaluación de la educación secun-
daria obligatoria 2000. Datos básicos (Madrid, INECSE, 2001); Evaluación de la educación secundaria obliga-
toria 2000 (Madrid, INECSE, 2003); Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació secundària obli-
gatòria. Primer cicle. Curs 2001-2002 (Departament d’Ensenyament, 2003); Síntesi de resultats. Competències
bàsiques. Educació secundària obligatòria. Primer cicle. Curs 2003-2004 (Departament d’Educació, 2004).

Taula 16 � Resultats en percentatge d’alumnat que assoleix
les competències bàsiques en estructures 
comunes en llengua catalana i castellana

Habilitats avaluades 2002 2004

Global 78% 75%

Producció escrita
Manuscrit — 87%
Amb ordinador 72% 70%

Recursos lingüístics i literaris 80% 69%
Elements morfosintàctics 82% —

Llengua catalana

Llengua castellana

Part comuna català/castellà

200 40 60 80 100

� 2002      � 2004

Gràfic 11 � Resultats en percentatge d’alumnat 
que assoleix les competències bàsiques 
en llengua catalana i castellana (ESO)
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3. EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA ANGLESA

3.1. Educació primària

L’avaluació de la llengua anglesa en l’educació primària del 1999 i del 2003 ens pro-
porcionen dades sobre el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat de 6è curs
en les habilitats de comprensió oral, comprensió escrita i expressió escrita. L’expressió
oral s’ha avaluat només el 1999, en una submostra de 20 centres i 170 alumnes.

La comprensió oral mesura la capacitat de l’alumnat de comprendre informació glo-
bal i específica de diversos missatges orals senzills.

La comprensió escrita mesura la capacitat d’extreure informació
global i específica de diferents tipus de textos curts i senzills.

L’expressió escrita mesura la capacitat de completar breus
textos escrits d’estructura senzilla amb un suport visual 
i lingüístic.

L’expressió oral mesura la capacitat de l’alumnat per pro-
duir missatges senzills referits a dades i gustos personals, així
com per fer breus descripcions de fets, persones i objectes. Es valo-
ra també la pronunciació i la fluïdesa.

La taula núm. 17 mostra els resultats globals i parcials obtinguts en la prova de llengua
anglesa per l’alumnat de 6è curs d’educació primària de Catalunya en les avaluacions
del 1999 i del 2003. Tal com es pot observar, el percentatge d’encerts és molt desigual
en les diferents parts de la prova i mostra una tendència a la millora el 2003. 

El gràfic núm. 12 mostra els resultats globals de la prova en les quatre habili-
tats avaluades en les dues avaluacions.

L’expressió escrita 

és l’habilitat que té 

un resultat inferior 

en llengua anglesa en

l’educació primària.
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Taula 17 � Resultats en percentatges d’encerts en llengua 
anglesa. Avaluació primària 1999 i 2003

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

1999 2003

Comprensió oral 71% 73%

Textos dialogats (suport vídeo) 69% 71%
Textos narratius (suport àudio) 75% 74%

Comprensió escrita 52% 59%

Tipus de text
Textos epistolars 47% 49%
Textos informatius 71% 83%

Nivell de comprensió
Literal 64% 74%
Inferencial 42% 44%

Expressió escrita 33% 42%

Una postal o carta 36% 46%
Narracions 33% 37%

Global 56% 61%

Expressió oral (submostra) 65%

Informació personal 81%
Descripció d’un dibuix 63%
Pronunciació 21%
Fluïdesa 20%
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Si es comparen els resultats en llengua anglesa obtinguts per l’alumnat de la mostra
de Catalunya i per l’alumnat de la mostra estatal en l’avaluació del 1999, es pot obser-
var que el percentatge d’encerts es troba en un nivell similar. En cada una de les habi-
litats avaluades, el percentatge d’encerts és sempre superior en l’alumnat de Catalunya,
excepte en la comprensió escrita. Cal destacar el baix percentatge d’encerts assolit en
l’habilitat d’expressió escrita tant per l’alumnat de Catalunya com pel d’Espanya. 

L’expressió oral de la mostra estatal s’ha avaluat en una submostra de 67 centres i 672
alumnes. El percentatge global d’encerts obtingut en el conjunt de la prova per l’alumnat
d’Espanya, sense tenir en compte l’expressió oral, és d’un 54%, lleugerament per sota
del resultat global de l’alumnat de Catalunya. 

En resum, els percentatges d’encerts obtinguts en
llengua anglesa per l’alumnat de Catalunya i pel
d’Espanya al final de l’educació primària evidencien
un desenvolupament molt desigual de les diferents
habilitats avaluades. Destaca en negatiu el per-
centatge d’encerts en expressió escrita, que és molt
semblant a Catalunya i a Espanya. 

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

GLOBAL

200 40 60 80 100

Gràfic 12 � Resultats en percentatges d’alumnes situats 
per nivells en llengua catalana. 
Avaluació primària 1999 i 2003

Els resultats en llengua

anglesa de l’alumnat 

de Catalunya han millorat

lleugerament entre els anys

1999 i 2003.

� 1999    � 2003

61
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71
73

52
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33
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Les competències bàsiques avaluen les habilitats en llengua anglesa de l’alumnat de
4t curs de primària (10 anys) en l’avaluació de l’any 2003. La mostra avaluada pel Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha estat de 2.715 alumnes, que correspo-
nen a 150 centres. Els resultats de les dues habilitats avaluades es poden veure en la
taula núm. 18.

El 1999, el percentatge

global d’encerts en llengua

anglesa de l’alumnat de 6è 

de primària és similar 

a Catalunya (56%) i 

a la resta de l’Estat (54%).

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

Expressió oral

GLOBAL (sense expressió oral)

200 40 60 80 100

� Catalunya    � Espanya

Gràfic 13 � Resultats globals en percentatge d’encerts 
de l’alumnat de Catalunya i d’Espanya
en llengua anglesa. Avaluació primària 1999
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En conjunt, hi ha un percentatge elevat d’alumnat que supera les competències ava-
luades, definides en un nivell molt bàsic. L’alumnat és capaç d’extreure la informació
necessària d’un text oral per interpretar una situació comunicativa. En l’expressió oral,
aplica amb correcció els coneixements que té de lèxic, tot i que presenta alguna difi-
cultat en les estructures morfosintàctiques. 

Per a més informació, vegeu La situació de la llengua anglesa a l’ensenyament no universitari de Catalunya
(Departament d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2003); L’avaluació a l’educació
primària 2003 (Departament d’Educació, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, gener de 2006);
Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación primaria 1999. Avance de resul-
tados (Madrid, INCE, 2000); Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació primària. Cicle mitjà. Curs
2000-2001 (Departament d’Ensenyament, 2001); Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació pri-
mària. Cicle mitjà. Curs 2002-2003 (Departament d’Ensenyament, 2003).

Taula 18 � Resultats en percentatge d’alumnat que assoleix
les competències bàsiques en llengua anglesa

Habilitats avaluades 2003

L9 86%

L14 82%

Comprendre la informació explicitada en un text oral  per poder extreu-
re allò que interessa en funció dels objectius de la situació comunicativa
(comprensió oral literal)

Expressar-se oralment aplicant correctament els coneixements lingüístics
pel que fa al lèxic i les estructures morfosintàctiques (component lingüístic)
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3.2. Educació secundària obligatòria

L’avaluació de la llengua anglesa en l’educació secundària obligatòria del 2001 pro-
porciona dades sobre el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat de 2n i de 4t
curs d’ESO en les habilitats de comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita,
expressió oral, reflexió sobre la llengua i aspectes socioculturals. La mostra avaluada és
de 128 centres, 2.988 alumnes de 2n d’ESO i 2.786 alumnes de 4t d’ESO. Aquests 128
centres inclouen els 28 que formen part de la mostra estatal en l’avaluació impulsada
per l’INECSE i els 100 amb què s’amplia l’esmentada mostra perquè sigui representa-
tiva del territori català. La prova d’expressió oral s’aplica a una submostra de 20 cen-
tres i 198 alumnes de 2n i 197 de 4t d’ESO.

La comprensió oral mesura la capacitat de l’alumnat de comprendre informació espe-
cífica de diversos missatges orals relatius a situacions habituals de comunicació i de com-
prendre informació global de missatges orals referits a situacions o esdeveniments cone-
guts, emesos directament per parlants o mitjans de comunicació.

La comprensió escrita mesura la capacitat d’extreure informació global i específica
de diferents tipus de textos adequats a les capacitats i interessos de l’alumnat i rela-
cionats amb situacions de comunicació habituals.

L’expressió escrita mesura la capacitat de produir missatges escrits (producció guia-
da) utilitzant recursos lingüístics. 

L’expressió oral mesura la capacitat de l’alumnat de produir missatges en situacions
de comunicació conegudes, tot utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics.

La reflexió sobre la llengua mesura la capacitat de l’alumnat de pensar sobre el fun-
cionament del sistema lingüístic de les estructures més bàsiques de
la llengua anglesa.

Els aspectes socioculturals valoren la capacitat de l’a-
lumnat d’iniciar-se en una actitud receptiva i crítica res-
pecte a la cultura anglosaxona i d’utilitzar aquesta
informació per reflexionar sobre la cultura pròpia.

La taula núm. 19 mostra els resultats globals i par-
cials obtinguts en la prova de llengua anglesa per l’a-
lumnat de 2n i de 4t curs d’ESO de Catalunya. El resultat

El percentatge

d’encerts en llengua

anglesa en l’ESO és molt

desigual en les diferents

habilitats avaluades.
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global no inclou els resultats obtinguts en la prova d’expressió oral (submostra). Com
en l’educació primària, el percentatge d’encerts és molt desigual en les diferents parts
de la prova. 

Taula 19 � Resultats en percentatge d’encerts
en llengua anglesa. 
Avaluació secundària obligatòria 2001

Habilitats avaluades Percentatge d’encerts

2n d’ESO 4t d’ESO

Comprensió oral 55% 64%

Segons el tipus d’activitat
Comprensió de missatges orals
amb suport visual 43% 54%

Comprensió de missatges orals
informatius narratius amb 
suport d’àudio 66% 68%

Comprensió de missatges orals 
informatius dialogats amb 
suport d’àudio 65% 75%

Segons les habilitats de comprensió
Identificació d’informació 50% 75%
específica

Associació 69% 40%
Reorganització 86% 53%

Comprensió escrita 52% 49%

Segons el tipus de text i activitat
Comprensió escrita de textos 
informatius narratius 54% 49%

Comprensió escrita de textos 
informatius en formade diàleg 51% —
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Encara que el percentatge global d’encerts és similar entre 2n i 4t d’ESO i es mou al
voltant del 50%, els percentatges globals de cada una de les habilitats avaluades en
els dos cicles oscil·len més o menys en funció de l’habilitat en qüestió. A 4t d’ESO, si
bé ha augmentat el percentatge d’encerts en comprensió oral, que se situa per sobre
del 60%, els altres percentatges no arriben en cap cas al 50%.   

Segons les habilitats de comprensió
Identificació d’informació 
específica 71% 67%

Inferència 33% 49%
Reorganització 50% 47%

Expressió escrita 37% 44%

Producció guiada mitjançant transferència 37% 31%
d’informació

Producció guiada mitjançant claus visuals 40% —
Producció guiada oberta amb un model  — 49%
Adequació 37% 85%
Correcció 37% 41%

Reflexió sobre la llengua 46% 43%

Aspectes morfològics 48% 50%
Aspectes semàntics 38% 19%
Aspectes sintàctics 46% 36%

Aspectes socioculturals 66% 46%

Coneixement 58% 46%
Inferència 81% 49%

Global 50% 51%

Expressió oral (submostra) 53% 54%
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L’expressió oral s’ha avaluat en una submostra. Més del 50% de l’alumnat de 2n i de
4t d’ESO ha estat capaç de seguir una conversa interactuant amb el seu interlocutor,
ha entès l’interlocutor i s’ha fet entendre. La seva pronunciació ha estat comprensible
i el vocabulari utilitzat ha estat variat i adequat. Pel que fa a la competència gramati-
cal, la meitat de l’alumnat de 2n i de 4t d’ESO ha utilitzat una gamma variada d’es-
tructures orals, tot i que amb errors. 

El gràfic núm. 14 mostra els resultats globals comparatius de la prova de l’alumnat de
2n i de 4t d’ESO en les cinc habilitats avaluades.

Com es pot observar, el percentatge d’encerts a 4t d’ESO augmenta en l’habilitat de com-
prensió oral i expressió escrita, tot i que en aquest segon cas tampoc no arriba al 50%.
En les altres habilitats avaluades, el percentatge d’encerts disminueix respecte a 2n d’ESO.

Si es comparen els resultats en llengua anglesa obtinguts per l’alumnat de Catalunya
i l’alumnat d’Espanya en l’educació secundària obligatòria, es pot observar que el per-
centatge d’encerts es troba en un nivell similar tant en el 2n curs com en el 4t. El grà-
fic núm. 15 mostra que la comprensió oral és l’única habilitat en què el percentatge
d’encerts és lleugerament superior en l’alumnat de 2n d’ESO d’Espanya.

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

Reflexió sobre la llengua

Aspectes socioculturals

200 40 60 80 100

� 2n d’ESO      � 4t d’ESO 

Gràfic 14 � Resultats globals en percentatge d’encerts
en llengua anglesa.
Avaluació secundària obligatòria 2001
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L’expressió oral s’ha avaluat a Espanya en una sub-
mostra de 343 alumnes, que ha obtingut un per-
centatge d’encerts del 50%. S’ha avaluat la inter-
acció, la pronunciació, la competència gramatical i

el vocabulari i la cohesió.

El gràfic núm. 16 mostra que la comprensió oral i la comprensió escrita són les dues
habilitats en què el percentatge d’encerts és lleugerament superior en l’alumnat de 4t
d’ESO d’Espanya. 

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

Reflexió sobre la llengua

Aspectes socioculturals

GLOBAL (sense expressió oral)

200 40 60 80 100

� Catalunya      � Espanya 

Gràfic 15 � Resultats globals en percentatge d’encerts
de l’alumnat de Catalunya i d’Espanya en 
llengua anglesa a 2n d’ESO. 
Avaluació secundària obligatòria 2001
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34

El percentatge 

global d’encerts 

en llengua anglesa de

l’alumnat de Catalunya

i d’Espanya és molt similar 

(al voltant del 50%), tant 

a 2n com a 4t d’ESO.  

48
50

55

44
46

59
66

47

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 43



44 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

L’expressió oral s’ha avaluat a escala estatal en una submostra de 344 alumnes, que
ha obtingut un percentatge d’encerts del 49%. S’ha avaluat la interacció, la pronun-
ciació, la competència gramatical i el vocabulari i la cohesió.

Així, doncs, els resultats en percentatge d’encerts en llengua anglesa obtinguts per l’a-
lumnat de Catalunya i d’Espanya d’educació secundària obligatòria són molt similars,
tant a 2n com a 4t curs. El percentatge d’encerts global es mou al voltant del 50% i
hi ha habilitats avaluades que presenten moltes deficiències, com l’expressió escrita. 

Si es comparen els resultats en percentatge d’encerts en llengua anglesa obtinguts per
l’alumnat de Catalunya al final de la seva educació primària i en els dos cicles de l’e-
ducació secundària obligatòria, es constata que en general el percentatge d’encerts és
més alt al final de l’educació primària que al final de l’educació secundària obligatòria
(4t curs d’ESO). Cal destacar la disminució percentual de la comprensió oral (9 punts)
i que l’expressió escrita és l’habilitat amb un percentatge d’encerts més baix en totes
les etapes educatives avaluades. 

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita

Reflexió sobre la llengua

Aspectes socioculturals

GLOBAL (sense expressió oral)

200 40 60 80 100

� Catalunya      � Espanya 

Gràfic 16 � Resultats globals en percentatge d’encerts 
de l’alumnat de Catalunya i d’Espanya 
en llengua anglesa a 4t d’ESO. 
Avaluació secundària obligatòria 2001
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Les mateixes consideracions són vàlides aplicades als resul-
tats obtinguts per l’alumnat d’Espanya, que també obté
un percentatge d’encerts més alt al final de l’educació
primària que al final de l’educació secundària obligatò-
ria. La diferència percentual de la comprensió oral (4
punts) entre els dos nivells educatius no és tan alta com
la que es dóna amb l’alumnat de Catalunya, i l’expressió escri-
ta també és l’habilitat amb un percentatge d’encerts més baix en
totes les etapes educatives avaluades (taula núm. 20). 

Tinguem en compte que el currículum de l’educació primària insis-
teix molt en la comunicació oral.

En resum, els resultats obtinguts en llengua anglesa per l’alumnat
de Catalunya i d’Espanya són similars, tant en l’educació primària
com en l’educació secundària obligatòria. Tant l’alumnat de Cata-
lunya com el d’Espanya obté un percentatge d’encerts inferior al final
de l’ESO que al final de l’educació primària.

L’expressió escrita 

és l’habilitat amb un

percentatge d’encerts 

més baix en totes 

les etapes educatives

avaluades. 

Taula 20 � Resultats globals de llengua anglesa 
en percentatge d’encerts (TCT) de l’alumnat
de Catalunya i d’Espanya en l’educació 
primària (1999 i 2003) i l’ESO (2001) 

Catalunya   Espanya

Comprensió oral 71% 73% 68% 55% 56% 64% 66%

Comprensió escrita 52% 59% 57% 52% 47% 49% 51%

Expressió escrita 33% 42% 32% 37% 34% 44% 39%

Expressió oral 65% — 53% 53% 50% 54% 49%

Global 56% 61% 54% 50% 48% 51% 49%
(sense expressió oral)

Catalunya   Espanya Catalunya    Espanya

Educació primària 2n ESO 4t ESO 2n ESO 4t ESO

El percentatge

global d’encerts en

llengua anglesa és més 

alt al final de l’educació

primària que en l’ESO, 

tant a Catalunya com 

a escala estatal. 

1999     2003 1999
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L’avaluació de les competències bàsiques, duta a terme en els cursos 2002 i 2004, ens
proporciona dades sobre les habilitats en llengua anglesa de l’alumnat de 2n curs de l’e-
ducació secundària obligatòria (14 anys). La mostra avaluada pel Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu ha estat de 3.329 alumnes el 2002 i de 3.232 el 2004,
que corresponen a 125 centres en cada cicle. Els resultats globals els mostra la taula
núm. 21.

Per a més informació, vegeu La situació de la llengua anglesa a l’ensenyament no universitari de Catalunya
(Departament d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2003); Evaluación de la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación Secundaria Obligatoria 2001. Avance de resul-
tados (Madrid, INCE, 2002); Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación
Secundaria Obligatoria 2001. Informe final (Madrid, INECSE, 2004); Síntesi de resultats. Competències bàsi-
ques. Educació secundària obligatòria. Primer cicle. Curs 2001-2002 (Departament d’Ensenyament, 2003);
Síntesi de resultats. Competències bàsiques. Educació secundària obligatòria. Primer cicle. Curs 2003-2004
(Departament d’Educació, 2004). 

Taula 21 � Resultats en percentatge d’alumnat 
que assoleix les competències bàsiques
en llengua anglesa

Habilitats avaluades % d’alumnat que assoleix la competència

2002 2004

Mitjana d’assoliment global 55% 54%

L10 62% 64%
Comprendre i interpretar la informació d’un text oral en relació amb la situa-
ció comunicativa, la informació que conté i els coneixements propis.

L11 48% 66%
Comprendre i interpretar la informació d’un text escrit en relació amb la fun-
ció i tipologia del text, la informació que conté i els coneixements propis.

L14 — 33%
Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb
ordre, claredat i suficient detall, tot aplicant correctament els coneixements
lingüístics pel que fa a lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques.
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3.3. Batxillerat

Els resultats de llengua anglesa en el batxillerat procedeixen de dues avaluacions rea-
litzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu l’any 2000 i l’any 2004
en una mostra de 2.004 i 1.935 alumnes de 2n de batxillerat respectivament, proce-
dents de 100 centres de Catalunya. 

La prova, que és la mateixa en les dues avaluacions, es basa
en una adaptació de proves validades de certificació de cicle
elemental de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya
(EOI). D’aquesta manera es poden comparar els resultats
obtinguts en els dos cicles avaluatius i, alhora, relacionar-
los amb uns nivells establerts que corresponen a una certifi-
cació oficial.

La prova avalua diferents destreses comunicatives: la comprensió oral, la comprensió
escrita, l’expressió oral, l’expressió escrita i la competència gramatical. L’expressió oral
s’avalua en una submostra de 471 alumnes l’any 2000 i de 458 el 2004.  

El gràfic núm. 17 mostra la puntuació mitjana en percentatge d’encerts obtinguda per
l’alumnat de 2n de batxillerat l’any 2000 i el 2004, tant en les diferents habilitats ava-
luades com de tipus global.

Com es pot observar, tant en l’avaluació de l’any 2000 com en la del 2004 el percen-
tatge d’encerts es mou sempre al voltant del 50%. La nota global augmenta si s’hi inclou
l’expressió oral perquè el seu pes en el conjunt de la prova (40%) és bastant superior
al de la resta d’habilitats avaluades, cada una de les quals representa un 15%.

Tot i que hi ha increments i disminucions de percentatges entre els dos anys d’avalua-
ció, només s’estableixen diferències significatives en les habilitats de comprensió oral,
comprensió escrita i expressió escrita. Només els resultats de comprensió oral són més
alts el 2004. Pel que fa als resultats d’expressió oral, les diferències entre els dos anys
no són estadísticament significatives, ateses les dimensions reduïdes de les submostres.
Tot i així, l’augment de percentatge d’encerts en l’avaluació de 2004 posa de manifest
una tendència de millora.

La millora en els resultats de la comprensió i l’expressió orals del 2004 és deguda pro-
bablement al fet que el professorat dedica més temps que abans a aquest tipus d’ac-
tivitats (es poden fer desdoblaments; la prova de les PAU té en compte respondre pre-

La prova d’anglès 

de batxillerat és una

adaptació de les proves 

de certificació de cicle

elemental de les EOI.
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guntes relacionades amb un text oral, des del curs 2002-2003; programes com l’ORATOR,
impulsat pel Departament d’Educació i Universitats, promouen activitats per a la millo-
ra de la competència lingüística a nivell oral). 

Si es comparen els resultats globals obtinguts en percentatge d’encerts en les dues ava-
luacions de batxillerat amb els obtinguts en l’educació primària i els dos cicles d’edu-
cació secundària obligatòria per l’alumnat de Catalunya, s’observa un percentatge glo-
bal d’encerts (sense comptar l’expressió oral) al voltant del 50% en totes les etapes
avaluades. El resultat més alt continua essent el de l’educació primària. El percentatge
d’encerts en l’expressió escrita augmenta en el batxillerat respecte als cicles educatius
previs (taula núm. 22). 

GLOBAL amb EO

GLOBAL sense EO

Comprensió oral

Comprensió escrita

Competència gramatical

Expressió escrita

Expressió oral

200 40 60 80 100

� 2000      � 2004 

Gràfic 17 � Puntuació mitjana en percentatge d’encerts 
en llengua anglesa. 
Avaluació de 2n de batxillerat 2000 i 2004
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Els resultats obtinguts en cada una de les habilitats ava-
luades es poden relacionar amb els nivells establerts
que corresponen a la certificació del nivell elemen-
tal de les EOI. Com que per assolir aquest nivell ele-
mental cal superar, com a mínim, el 65% de la prova,
la taula núm. 23 mostra el percentatge d’alumnat
de 2n de batxillerat que superaria cadascuna de les
habilitats avaluades segons aquest criteri.

Com es pot observar, el percentatge d’alumnat de 2n de batxi-
llerat que superaria la nota de tall (65%) fixada en la certificació del nivell elemental
de l’EOI no arriba en cap cas al 50%. I tampoc no ho fa en cap dels dos anys en què
s’han aplicat les proves d’avaluació. 

Taula 22 � Resultats globals en percentatge d’encerts (TCT)
de llengua anglesa de l’alumnat de Catalunya 
en tots els nivells educatius avaluats

Comprensió oral

Comprensió escrita

Expressió escrita 

Expressió oral 

Global 
(sense expressió oral)

73%

59%

42%

—

61%

Educació
primària

2003

2n ESO
2001

4t ESO
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2n 
batxillerat

2000

2n 
batxillerat

2004

55%

52%

37%

53%

50%

64%

49%

44%

54%

51%

52%

56%

54%

56%

52%

57%

51%

47%

59%

51%

El percentatge global

d’encerts en llengua anglesa 

a 2n de batxillerat es mou al

voltant del 50% i és inferior 

al resultat obtingut al final 

de l’educació primària.
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Per a més informació, vegeu La situació de la llengua anglesa a l’ensenyament no universitari de Catalunya
(Departament d’Ensenyament, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2003); La llengua angle-
sa al batxillerat 2004. Avançament de resultats (Quaderns d’avaluació, 2, abril 2005); La situació de la llen-
gua anglesa al batxillerat a Catalunya (Departament d’Educació, Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu, 2005). 

Comprensió oral

Comprensió escrita

Competència gramatical

Expressió escrita

Expressió oral

2000 2004

24%

35%

26%

32%

41%

38%

30%

24%

27%

45%

Taula 23 � Percentatge d’alumnat de 2n de batxillerat 
que superaria la certificació de nivell elemental
de l’EOI
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4. Conclusions 

Les dades obtingudes en aquestes avaluacions posen de mani-
fest que cal avançar en el disseny i l’elaboració d’uns instru-
ments que reflecteixin de la manera més aproximada possible
la realitat en tota la seva complexitat i riquesa. Cal avançar,
també, en les tècniques d’anàlisi estadística dels resultats, cosa
que és possible a mesura que es progressa en la cultura avaluativa.
En els propers estudis d’avaluació de les diferents etapes educatives es correlacionaran
els resultats obtinguts en les diferents àrees amb variables sociolingüístiques i culturals
de l’alumnat, així com amb variables de context escolar i de processos educatius dels
centres per poder orientar millor les decisions generals de política educativa i les mesu-
res específiques que poden prendre els centres educatius.

Les dades aportades aquí mostren que: 

� Llengua catalana

• Els resultats de llengua catalana obtinguts segons la teoria clàssica dels tests
(TCT) mostren un percentatge global d’encerts similar al final de l’educació
primària i de l’educació secundària obligatòria de l’alumnat de Catalunya.

• Els resultats de llengua catalana analitzats segons la teoria de resposta a l’í-
tem (TRI) –que situa l’alumnat en nivells de competència– situen un 69% de
l’alumnat de primària en els dos nivells de competència intermedis.

• Els resultats de comprensió lectora en llengua catalana de l’estudi PISA 2003
situen un 59% de l’alumnat en els dos nivells de competència intermedis.

• Els resultats obtinguts en comprensió lectora en llengua catalana al final de
l’educació secundària obligatòria es troben per sota de la mitjana de l’OCDE.  

� Llengua castellana

• Els resultats de llengua castellana obtinguts segons la
TCT mostren un percentatge global d’encerts similar
al final de l’educació primària i de l’educació secun-
dària obligatòria de l’alumnat de Catalunya.

• Els resultats globals en llengua castellana (TCT) obtin-
guts per l’alumnat de Catalunya són inferiors als resul-
tats globals obtinguts en llegua catalana, tant al final de
l’educació primària com de l’educació secundària. En 

El percentatge

global d’encerts 

en llengua catalana 

al final de l’educació

primària i de l’ESO 

és similar.

El coneixement 

de llengua castellana de

l’alumnat de Catalunya 

és igual a la mitjana 

d’Espanya, tant al final 

de l’educació primària 

com al final 

de l’ESO.  
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canvi, la distribució de l’alumnat en nivells de competència (TRI) evidencia que
els resultats en llengua catalana i castellana són els mateixos al final de l’edu-
cació primària.

• Els resultats globals en llengua castellana (TCT) obtinguts per l’alumnat de
Catalunya són iguals als obtinguts per l’alumnat d’Espanya, tant al final de l’e-
ducació primària com de l’educació secundària obligatòria. Els resultats de llen-
gua castellana obtinguts segons la teoria de resposta a l’ítem (TRI) en l’edu-
cació primària són iguals a Catalunya i a la resta d’Espanya. 

• Comparats els resultats de competències bàsiques obtinguts per l’alumnat 
de primària i secundària, en l’educació primària el percentatge d’encerts és 
superior en llengua catalana, mentre que en l’ESO és superior en llen-
gua castellana.

� Llengua anglesa

• Els resultats de llengua anglesa obtinguts segons
la TCT mostren un percentatge d’encerts similar
(excepte en l’expressió oral) de l’alumnat de Cata-
lunya i d’Espanya al final de l’educació primària,
amb resultats molt desiguals segons les habilitats
avaluades.

• Els resultats de llengua anglesa obtinguts segons la 
TCT mostren un percentatge d’encerts similar de l’alumnat
de Catalunya i d’Espanya en el 2n i 4t curs de l’educació secundària 
obligatòria, amb resultats molt desiguals segons les habilitats avaluades.

• Tant en l’educació primària com en l’educació secundària destaca en negatiu
el percentatge d’encerts en expressió escrita, que és molt semblant a Catalunya
i a Espanya. 

• Tant a Catalunya com a Espanya, el percentatge global d’encerts al final de
l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria es mou molt a prop
del 50%, percentatge que és clarament inferior a l’obtingut en llengua cas-
tellana i catalana. 

• L’alumnat de 2n de batxillerat (2000 i 2004) de Catalunya obté un percen-
tatge d’encerts que també es mou al voltant del 50% en totes les habilitats
de la prova. Al batxillerat no es donen les desigualtats de resultats entre les
habilitats avaluades dels nivells inferiors.

• El percentatge d’alumnat de 2n de batxillerat (2000 i 2004) que obtindria la
certificació del nivell elemental de l’EOI oscil·la entre el 24% i el 45% segons
l’habilitat avaluada.

El coneixement 

de l’anglès és similar 

a Catalunya i a Espanya, 

encara que el nivell 

de competència és 

notablement inferior 

a l’obtingut en les altres 

dues llengües. 
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La taula núm. 24 mostra les puntuacions globals obtingudes per l’alumnat de Catalunya
i d’Espanya en percentatge d’encerts en llengua catalana, castellana i anglesa. La xifra
correspon al percentatge d’encerts obtingut en la puntuació global de cada una de les
proves.  

En resum, les dades de la taula núm. 24 i els gràfics núm. 18 i 19 mostren que el
coneixement que té de la llengua castellana l’alumnat de Catalunya és igual al que té
l’alumnat de tot l’Estat espanyol, tant al final de l’educació primària com al final de l’e-
ducació secundària obligatòria. El coneixement de l’anglès és similar a Catalunya i a Espa-
nya, encara que el nivell és notablement inferior a l’obtingut en les dues altres llengües. 

Pel que fa a la llengua catalana i castellana, una interpretació literal d’aquestes dades
pot induir a creure que en les dues etapes educatives és superior el coneixement de la
primera que de la segona. Cal ser prudent a l’hora de treure conclusions globals com
aquesta perquè a banda que els ítems formulats en dues proves diferents no tenen sem-
pre el mateix grau de dificultat, les proves de llengua catalana i castellana no són paral·leles
sinó complementàries, cosa que pot justificar els resultats diferents obtinguts en una
llengua o en l’altra. A més a més, les dades que fan referència a competències bàsi-
ques (taula núm. 25) mostren que el coneixement del castellà és superior al del cata-
là, almenys en l’educació secundària obligatòria.

Taula 24 � Percentatges d’encerts en llengües a Catalunya 
i a Espanya

Educació primària 2003

Educació secundària
obligatòria 2000 i 2001

2n batxillerat 2004

CastellàCatalà

61%

2n ESO = 50%
4t ESO = 51%

51%

—

2n ESO = 48%
4t ESO = 49%

—

Anglès

65%

63%

—

65%

64%

—

Catalunya Espanya Catalunya Espanya

72%

70%

—
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Educació primària 2003

Educació secundària 
obligatòria 2000

Gràfic 19 � Percentatges d’alumnat d’Espanya i Catalunya 
situat en els diferents nivells de competència 
en llengua castellana

0 25 50 75 100

Per sota de l’1Catalunya Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

Espanya Per sota de l’1 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

3 13 31 37 15 1
3 13 34 35 13 2

2 13 34 36 13 2

Educació primària 2003

PISA 2003. Comprensió lectora

Gràfic 18 � Percentatges d’alumnat de Catalunya situat 
en els diferents nivells de competència 
en llengua castellana i catalana

0 25 50 75 100

Per sota de l’1Català Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

Castellà Per sota de l’1 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

3 14
34

38 14
3 13

31
35 13 2

6 13 27 32 18 4
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No s’ha d’oblidar, tampoc, que els resultats de les avaluacions vénen sempre condicionats
per les dades de context socioeconòmic i cultural que per raons d’espai no s’han inclòs
aquí (es poden consultar en la bibliografia indicada a cada apartat). És evident que la
realitat lingüística de Catalunya és complexa, rica i dinàmica: el sistema educatiu ha de
tenir en compte cada vegada més la nova immigració present a les aules, així com la
necessària potenciació de l’anglès en una societat globalitzada com la nostra. 

Taula 25 � Percentatges d’alumnat de Catalunya 
que assoleix les competències bàsiques 
en les diferents llengües

Educació primària 

GLOBAL escrita

GLOBAL oral

Comprensió oral

Expressió oral

Educació secundària
obligatòria

Català Castellà Anglès

2001 2003 2001 2003 2003

70% 76% 67% 75% —

88% 92% 78% 84% —

— — — 86%—

— — — 82%—

68% 73% 72% 55% 54%62%

2002 2004 2002 2004 2002 2004
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UNA REVISIÓ DELS PROGRAMES D’IMMERSIÓ 
EN FRANCÈS AL CANADÀ 
Fred Genesee. Professor de la McGill University (Mont-real, Canadà)

Els programes d’immersió en francès es van iniciar per primera vegada a Mont-real,
Quebec, el 1965. Es van crear per oferir als estudiants canadencs angloparlants
que vivien al Quebec una oportunitat per adquirir un nivell de com-
petència en francès similar al de l’anglès, la seva llengua mater-
na. El francès és l’única llengua oficial al Quebec i, juntament
amb l’anglès, una de les dues llengües oficials del Canadà.
Abans de la creació dels programes d’immersió, els estu-
diants angloparlants del Quebec rebien instrucció en fran-
cès com a segona llengua cada dia entre uns 30 i 60 minuts,
des de l’escola bressol. Malgrat l’exposició primerenca al fran-
cès, l’alumnat es graduava en escoles de parla anglesa al
Quebec amb una manca de competència funcional en francès.
Els pares i mares no estaven satisfets amb aquest nivell de compe-
tència, atès que el francès és bàsic per a l’èxit a llarg termini d’aquests estudiants al
Quebec, ja que és la llengua predominant i un requisit legal per a la pràctica de certes
professions. El pares i mares, juntament amb els administradors de les escoles i els inves-
tigadors en educació, van desenvolupar el concepte de programes d’immersió per tal
de tractar millor les necessitats d’aprenentatge d’aquests estudiants. Aquest article ofe-
reix una visió general dels models de programes d’immersió i dels resultats de les ava-
luacions fetes per comprovar l’efectivitat d’aquests programes. També es discutiran els
factors que influencien la seva efectivitat i adequació per a tots els estudiants. 

BASE I OBJECTIUS DEL PROGRAMA

En resum, en els programes d’immersió en francès almenys el 50% de la instrucció aca-
dèmica de l’alumnat es fa en francès durant una part de l’escola primària i/o secun-
dària. Els programes d’immersió són una forma d’educació bilingüe d’addició, ja 
que busquen una competència funcional tant en la llengua materna de l’alumnat com
en francès, que és la segona llengua. Els objectius generals dels programes d’immer-
sió inclouen:

L’article planteja 

una visió general 

dels models de programes

d’immersió del Quebec  

i dels resultats obtinguts en

diferents avaluacions. 
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• Nivells avançats de competència funcional en francès: llegir, escriure, parlar i
entendre.

• Nivells de competència lingüística en anglès apropiats a l’edat.
• Nivells de rendiment acadèmic apropiats en funció del curs en assignatures

no lingüístiques, com ara les matemàtiques.
• Comprensió i apreciació de la cultura francesa canadenca. 

Tots els nens i nenes, amb poques excepcions, adquireixen sense cap instrucció formal
i directa un nivell de competència almenys en una llengua. Els programes d’immersió
es van dissenyar inicialment per crear les mateixes condicions que s’associen a l’adquisició
de la primera llengua (L1). És a dir, entorns que motiven l’alumnat a aprendre la llen-
gua objectiu (L2) per tal de comunicar-se amb els altres sobre temes importants i sig-
nificatius (Genesee, 1984). Això s’aconsegueix en els programes d’immersió mitjançant
l’aprenentatge d’assignatures acadèmiques en francès –el professorat d’immersió usa
només el francès per a la instrucció durant tota la jornada escolar o una part signifi-
cativa. L’alumnat aprèn de forma inductiva tot el francès que necessita per tal d’ex-
plorar i comunicar-se sobre temes acadèmics. L’alumnat es veu encoratjat –de fet, s’es-
pera que ho faci– a utilitzar el francès un cop hagi adquirit les competències bàsiques,
assumint que el fet d’utilitzar la llengua promou la seva adquisició. S’encoratja l’alum-
nat d’immersió a utilitzar la segona llengua (L2) de diferents maneres:

• El professorat d’immersió utilitza sempre el francès amb el seu alumnat. En
molts programes del Quebec, el professorat d’immersió es presenta com a
parlant monolingüe perquè l’alumnat es vegi obligat a parlar-hi en francès.

• S’empren diferents professors per ensenyar en anglès i en francès per tal que
els alumnes tinguin una comprensió clara de quan utilitzar cada llengua.

• L’alumnat que participa en programes d’immersió que es fan en escoles en
les quals es treballa també amb altres programes, sovint estan situats en una
àrea separada de l’escola a fi que l’alumnat i el professorat puguin utilitzar el
francès sense por de destacar respecte als altres.

• No es corregeix l’alumnat de forma extensa per l’ús no nadiu del francès per-
què es considera que massa correcció lingüística desanimarà l’ús del llenguatge
per a la comunicació a l’escola. 

Malgrat que el professorat d’immersió utilitza sempre el francès, durant els primers mesos
del programa l’alumnat d’immersió empra la seva L1 amb els iguals i amb el professo-
rat. Aconsegueix fer tots els seus comentaris a classe entre iguals i amb el professorat
en francès a mesura que adquireix més competència en el llenguatge. Al principi, el
professorat fa la instrucció en un francès comprensible per a l’alumnat a través d’una
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extensa comunicació no verbal/gestual, de demostra-
cions visuals, d’interacció social i d’experiències d’a-

prenentatge pràctic. També utilitza un registre oral
modificat que és més lent, amb més context i gra-
maticalment simplificat en comparació amb el llen-
guatge que s’utilitzaria amb parlants nadius fran-
cesos. El professorat ajuda en l’aprenentatge de

la llengua modelant el llenguatge correcte i apro-
piat i parafrasejant, ampliant i repetint les mani-

festacions incorrectes, incompletes o inapropiades de
l’alumnat amb formes correctes o apropiades. El profes-

sorat associa patrons de comunicació amb rutines que es donen
regularment durant la jornada escolar –treure’s l’abric, preparar-se per anar a dinar o al
pati, etc. Atès que el principal focus d’atenció en les classes d’immersió és la comuni-
cació significativa, l’aprenentatge del francès en immersió es qualifica sovint com a com-
plementari en l’aprenentatge acadèmic i en les interaccions socials que inclouen la vida
a l’aula. La instrucció formal i directa en la llengua objectiu s’ofereix durant els perío-
des de classe de llengua diaris. A més, el professorat sovint ofereix instrucció lingüísti-
ca complementària durant el decurs de l’aprenentatge de les assignatures acadèmiques
quan observa que el seu alumnat pateix amb aspectes lingüístics amb els quals no té
familiaritat. En els últims anys, s’ha posat molt èmfasi en una instrucció lingüística més
directa i en la correcció d’errors per tal de promoure una major exactitud en l’ús del
francès, un punt que tractarem més endavant (Lyster, 2004). 

La lògica subjacent d’aquests programes d’immersió és característica d’altres enfoca-
ments per a l’aprenentatge d’una segona llengua, que es pot anomenar  ensenyament
lingüístic integrat, basat en continguts, que és comunicatiu o funcional. Aquests enfo-
caments contrasten amb altres mètodes més convencionals en els quals la instrucció
se centra en l’ensenyament sistemàtic i directe del vocabulari, la gramàtica o els patrons
de conversa, i s’ofereix la retroalimentació en relació amb la correcció del llenguatge
de l’alumnat i no del sentit. L’aprenentatge a través de la immersió que es va iniciar a
mitjan dècada de 1960 a Mont-real va ser pionera i, sens dubte, un dels primers pro-
grames que va incorporar aquesta nova perspectiva que emfatitza l’aprenentatge lin-
güístic a través de l’ús significatiu del llenguatge amb funcions comunicatives.  

L’objectiu dels

programes d’immersió 

és l’assoliment d’una

competència funcional tant 

en anglès com en francès. 

El principal focus d’atenció 

en les classes d’immersió 

és la comunicació

significativa.
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MODELS DE PROGRAMES 

El primer programa d’immersió al Quebec va ser un programa d’immersió total pri-
merenca. Des de llavors, han sorgit i s’han avaluat una gran varietat alternativa de pro-
grames d’immersió. Els principals models de programes inclouen immersió primeren-
ca, posposada o/i tardana.  

Alternatives d’immersió primerenca

Immersió total primerenca 

La immersió primerenca comença al parvulari o en el grau 11 (quan
l’alumnat té uns 5 anys). En els programes d’immersió
total primerenca, s’utilitza només el francès per a la
instrucció durant els primers anys. L’anglès s’in-
trodueix com a mitjà d’instrucció en algunes
escoles en el grau 2 i, en d’altres, no es fa fins
al grau 4 o fins i tot més tard. Quan s’intro-
dueix l’anglès per primera vegada al currícu-
lum, s’empra per ensenyar llengua. En els cur-
sos posteriors, s’utilitzaran tant l’anglès com el
francès per ensenyar diferents assignatures aca-
dèmiques, com ara matemàtiques o ciències. No
s’ensenyen les mateixes assignatures en ambdues llen-
gües el mateix any. L’ús de l’anglès en els cursos superiors
varia des d’un 20% del temps total d’instrucció fins a un 60% o 70% segons l’esco-
la. Si és possible, diferents professionals ensenyen en francès i en anglès, i és preferi-
ble utilitzar parlants nadius de cada llengua per tal d’oferir un entorn d’aprenentatge
lingüístic autèntic i enriquit.   

Durant l’educació secundària, s’ofereixen a l’alumnat matèries impartides en francès
per especialistes en història, ciències, matemàtiques, etc. Aquesta fase del programa
és important perquè permet a l’alumnat en immersió mantenir i desenvolupar més les
seves habilitats en francès. Els cursos oferts en la secundària poden ser cursos basats
en el contingut, com ara història o geografia, o basats en la llengua, com ara literatu-
ra, teatre, etc. Normalment són els mateixos cursos que s’imparteixen a alumnes fran-
còfons que van a escoles franceses de la província. 

En els programes

d’immersió total primerenca

s’utilitza només el francès 

com a llengua d’instrucció 

en els primers anys. En els

programes d’immersió parcial, 

la meitat de la instrucció és 

en anglès i l’altra meitat 

en francès.
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Immersió parcial primerenca

En les alternatives d’immersió parcial primerenca, aproximadament la meitat de la ins-
trucció en tota l’escola primària es fa en francès i l’altra meitat en anglès. S’imparteixen
diferents assignatures en cada llengua des del principi. En altres paraules, una matei-
xa assignatura no s’ensenya mai en dues llengües. Una excepció d’aquesta norma una
llengua/una assignatura és l’assignatura de llengua, que s’ensenya en cada llengua. A
més, el professorat mai (o gairebé mai) no tradueix en anglès la informació que ha pre-
sentat en francès. Es considera que l’ús excessiu de la traducció dóna com a resultat
alumnes que depenen de la traducció per entendre l’ensenyament a l’aula i «descon-
necten» quan s’utilitza el francès. En l’escola secundària s’ofereixen cursos opcionals,
basats en la llengua o en el contingut, que s’imparteixen en francès. El nombre i tipus
d’aquests cursos disponibles per a l’alumnat depèn de l’escola.    

Doble immersió primerenca  

En un cert nombre de casos documentats al Quebec, s’ensenya als nens anglopar-
lants a través de dues segones llengües secundàries: hebreu i francès (Genesee i
Lambert, 1983).  El francès es va escollir per la seva importància social, cultural i eco-
nòmica en la vida diària de les famílies que vivien a Mont-real. L’hebreu es va escollir
pel seu component religiós i cultural, important com a patrimoni jueu. Hi ha almenys
tres escoles a Mont-real que ofereixen aquesta doble immersió en francès, hebreu i
anglès i que han estat avaluades sistemàticament. En una d’elles, no s’utilitza l’an-
glès per a la instrucció fins al grau 4, que és quan es comença a ensenyar llengua
anglesa. Des del parvulari fins al grau 4, s’utilitza el francès per impartir el currículum
acadèmic convencional, incloses les matemàtiques, la ciència, els estudis socials i la
llengua francesa. L’hebreu s’utilitza per impartir llengua, història i estudis religiosos i
culturals. Tot el professorat és nadiu o parlant quasi nadiu de cada llengua. Per a la
resta de components, aquests programes són iguals que els programes d’immersió
d’una sola llengua.  

Immersió posposada

En aquests programes, l’alumnat rep instrucció en anglès des del parvulari fins a la mei-
tat de l’escola primària. L’ús del francès com a mitjà per a la instrucció es posposa fins
a la meitat de l’escola primària, normalment al grau 4 (quan l’alumnat té uns 9 o 10
anys). En aquest moment s’imparteix en francès o tota la instrucció amb excepció de
l’anglès com a llengua, o bé aproximadament la meitat del currículum d’instrucció. La
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resta de la instrucció es fa en anglès (Genesee, 1987). En cursos posteriors, l’alumnat
rep certa instrucció acadèmica en anglès i una altra en francès. La quantitat de for-
mació en cada llengua varia d’escola a escola. L’alumnat que entra en aquests programes,
per norma general, ha tingut un cert ensenyament previ en francès. 

Immersió tardana

La immersió tardana normalment comença el primer any de
l’escola secundària, quan els nois i noies tenen uns 12 anys
(Genesee, 1976a). L’alumnat ha tingut una certa formació prè-
via en francès; la quantitat depèn del districte escolar. Aquesta
exposició prèvia és necessària per garantir una bona transició a l’es-
colarització en l’L2. Totes les assignatures, excepte llengua anglesa, s’en-
senyen en francès per parlants nadius o quasi nadius francesos. El francès és el mitjà
principal de la instrucció acadèmica durant un o dos anys. El currículum durant aquest
temps és essencialment el mateix que el d’un programa escolar d’una escola en llen-
gua anglesa; la diferència radica només en el fet que s’ensenya en francès. En els cur-
sos superiors, assignatures com la història, la química i les matemàtiques s’imparteixen
en francès. Al Quebec, aquests cursos són els mateixos que els prescrits pel Ministeri
d’Educació del Quebec per als alumnes francòfons de la província. Per tant, l’alumnat
angloparlant en immersió tardana pot estudiar assignatures acadèmiques dissenyades
per a francòfons nadius. Igual que per a les alternatives d’immersió primerenca, l’a-
lumnat ha de fer els comentaris a l’aula en francès i, òbviament, tots els treballs de lec-
tura i escriptura de les classes impartides en francès es fan també en aquesta llengua.

AVALUACIONS DEL PROGRAMA

Preguntes de recerca i dissenys d’avaluació

Hi ha hagut avaluacions extensives dels programes d’immersió al Canadà i especialment
al Quebec. Entre d’altres, la investigació al Canadà ha examinat amb detall tres temes
generals:

• L’impacte de l’educació en francès en el desenvolupament de l’anglès de 
l’alumnat.

En la immersió tardana,

que comença a 12 anys, 

el francès esdevé la llengua

principal d’instrucció durant 

un o dos cursos.
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• L’efecte de la formació acadèmica en francès en els resultats acadèmics.  
• L’efectivitat del programa per desenvolupar la competència funcional de l’a-

lumnat en francès (Genesee, 1987, 2004).   

Al Quebec, els resultats de l’alumnat d’immersió s’han comparat amb grups de control
o de comparació seleccionats amb cura i corresponents al mateix nivell. Sovint s’han
emprat dos tipus de grups de comparació:  

• Alumnes que són parlants nadius francesos i que van a escoles franceses (d’ara
endavant anomenats CF, control francesos).

• Alumnes que són parlants nadius anglesos i que van a escoles angleses (d’ara
endavant anomenats CA, control anglesos). 

Mitjançant procediments estadístics, l’alumnat dels grups de control s’ha identificat clas-
sificant-los segons els índexs intel·lectuals i socioeconòmics. En alguns estudis, l’alum-
nat amb característiques particulars, com ara nivells baixos de capacitat acadèmica o
de llengua nadiua, s’ha avaluat com a grup específic.    

Resultats de l’avaluació

La discussió dels diversos resultats que han sorgit de les nom-
broses avaluacions dels programes d’immersió al Canadà s’ha
hagut necessàriament de limitar aquí (vegeu Lambert i Tucker,
1972; Swain i Lapkin, 1982, i Genesee 1987, 2004, per a més
detalls). Aquest resum subratllarà els resultats generals de la
immersió total primerenca i tardana, juntament amb les compara-
cions de les alternatives seleccionades. És important notar que els resultats disponibles
estan basats en programes amb participació opcional. El suport dels pares i mares en
aquests programes és molt ampli i, sense cap mena de dubte, té un rol significatiu a
l’hora de calcular-ne l’èxit global. El mateix es pot dir de la motivació de l’alumne/a en
el cas dels programes d’immersió tardana, atès que l’alumnat, juntament amb els seus
pares i mares, està activament implicat en la decisió de participar-hi. 

Immersió total primerenca

Desenvolupament de l’L1. Normalment, l’alumnat d’immersió total primerenca mos-
tra un retard en el desenvolupament de les habilitats d’alfabetització anglesa durant
els cursos en què no s’ofereix instrucció en anglès (p. ex., del parvulari al grau 2).
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Generalment, no té cap retard parlant en anglès o en comprensió oral durant aquest
temps. Després d’un any d’aprenentatge formal de llengua anglesa, l’alumnat d’immersió
arriba a la paritat amb l’alumnat de control anglès (CA) en totes les capacitats, excep-
te a lletrejar, on continuen presentant un cert retard. Les proves posteriors en cursos supe-
riors demostren que l’alumnat d’immersió continua tenint resultats tan bons com els de
l’alumnat CA en totes les àrees de llengua anglesa que s’han analitzat, incloent-hi la
lectura lletrejada (vegeu Lambert i Tucker, 1972, i Genesee, 1987, per als resultats al
Quebec; i Swain i Lapkin, 1982, per als resultats a Ontario). És important observar que
l’alumnat d’immersió és capaç de completar i obtenir notes raonables en els tests de
lectura en anglès abans de rebre formació en llengua anglesa i que arriben al nivell 
de l’alumnat educat completament en anglès després d’un any de rebre formació en
llengua anglesa. Aquests descobriments suggereixen que les habilitats adquirides en fran-
cès es poden transferir a l’anglès. La ràpida progressió en capacitat lectora en anglès
també pot ser deguda a l’extensa exposició de l’alumnat a les formes escrites en anglès
fora de l’escola.

No hi ha cap prova de dèficits a llarg termini en el desen-
volupament en llengua anglesa de l’alumnat que par-
ticipa en programes d’immersió total primerenca.
S’ha descobert que l’alumnat que, segons la seva
capacitat acadèmica, es preveia que obtindria un
resultat per sobre de la mitjana, en la mitjana o
per sota de la mitjana, obté el resultat previst
independentment de si forma part del grup d’a-
lumnes del programa d’immersió o del grup d’alu-
mnes del programa d’escola anglesa. En altres pa-
raules, la participació en un programa d’immersió en
francès no implica cap repte diferencial per als alumnes
menys dotats del que haurien tingut en un programa completament
en anglès.

Resultats acadèmics. S’ha vist que l’alumnat d’immersió obté els mateixos resultats
en els tests estandarditzats de matemàtiques i ciències implantats en anglès que l’a-
lumnat CA, fins i tot tenint en compte que l’alumnat d’immersió ha rebut la formació
de matemàtiques i ciències en francès. També s’ha vist que els resultats dels tests de
l’alumnat d’immersió amb resultats acadèmics per sota de la mitjana són comparables
amb els d’aquells alumnes CA amb resultats acadèmics per sota de la mitjana. És a dir,
els resultats acadèmics que s’esperen de l’alumnat segons el seu nivell de capacitat aca-
dèmica no varien en funció de si participen o no en un programa d’immersió.
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Capacitats en llengua francesa. S’ha vist que
el nivell de competència en francès de l’alum-
nat d’immersió és significativament més alt
que el de l’alumnat CA inclòs en un pro-
grama tot-anglès que ha rebut l’ensenya-
ment convencional de francès com a sego-
na llengua. Això és així per a tots els aspectes
del francès: comprensió i producció oral, com-
prensió i producció escrita. Si comparem l’alum-
nat del grup de control francès (CF) amb l’alumnat
d’immersió, observem que sovint obtenen els matei-
xos resultats en les proves de comprensió oral i escrita. Els resul-
tats de l’alumnat d’immersió en les proves que avaluen les capacitats lingüístiques pro-
ductives, com ara parlar i escriure, són generalment molt impressionants: són capaços
d’entendre i fer-se entendre en tots els contextos acadèmics i demostren una desinhi-
bició i un ús creatiu del francès per a la comunicació que rara vegada s’aconsegueix
amb els alumnes d’un programa més convencional de francès com a segona llengua.
Alhora, però, el seu ús és inferior al del d’un quasi nadiu: a) sovint hi ha transferèn-
cia del lèxic i de la sintaxi anglesa; b) sovint tenen un vocabulari restringit i una gra-
màtica simplificada, i c) el seu ús és no idiomàtic (vegeu Genesee, 1991; Harley, 1993;
Lyster, 1994). A més, les anàlisis detallades d’adequació gramatical de l’alumnat d’im-
mersió indiquen que no adquireix la competència sintàctica de nivell nadiu. És impor-
tant subratllar que aquestes conclusions es desprenen de l’ús de l’L2 en l’entorn esco-
lar i no es poden generalitzar necessàriament a entorns no acadèmics. L’alumnat d’im-
mersió sovint diu que té dificultats per comunicar-se en francès fora de l’escola quan
troba un parlant nadiu francès. Això es desprèn del fet que la principal exposició de
l’alumnat d’immersió al francès és l’escola, on està exposat principalment a un regis-
tre lingüístic acadèmic. 

La recerca també ha revelat que l’adquisició de les capacitats d’alfabetització en fran-
cès està associada amb la capacitat intel·lectual general de l’alumnat, segons el que
estableixen els tests d’intel·ligència general, de tal manera que l’alumnat amb resultats
acadèmics per sobre de la mitjana té millors resultats en les proves de lectura i escrip-
tura en francès que l’alumnat amb resultats acadèmics equivalents a la mitjana o per
sota de la mitjana. En canvi, l’adquisició de capacitats de comunicació interpersonal en
francès –és a dir, la comprensió i producció orals– no té cap relació directa amb la capa-
citat general, de tal manera que l’alumnat amb una capacitat intel·lectual per sota de
la mitjana sovint hi obté els mateixos resultats que l’alumnat amb una capacitat intel·lec-
tual equivalent a la mitjana (Genesee, 1976a). D’aquests resultats es pot deduir que
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l’alumnat de qualsevol nivell d’habilitat acadèmica és capaç d’adquirir capacitats comu-
nicatives interpersonals en francès. Aquests resultats són coincidents amb els presen-
tats per altres investigadors que han observat que la capacitat intel·lectual general no
és l’únic determinant o el més important per a l’adquisició de l’L2 (Asher i Price, 1977;
Dockrell i Brosseau, 1967; Gardner i Lambert, 1972).

Immersió tardana

Desenvolupament en llengua anglesa. No hi ha cap prova que el nivell de llengua
anglesa de l’alumnat que participa en programes d’immersió tardana sigui inferior. Els
resultats de les avaluacions en llengua anglesa de l’alumnat d’immersió tardana demos-

tren que tenen resultats comparables amb els de l’alumnat
CA de programes tot-anglès. Tampoc no hi ha hagut

cap prova que demostri que l’alumnat en pro-
grames d’immersió amb capacitat intel·lectual per
sota de la mitjana estigui en desavantatge en
el seu rendiment en llengua anglesa. Les seves
capacitats lingüístiques han demostrat que es
desenvolupa tan bé com aquells alumnes amb
capacitat intel·lectual per sota de la mitjana dels

programes en anglès, tot i que és cert que el seu
nivell és més baix que el de l’alumnat amb capa-

citat intel·lectual equivalent a la mitjana i per sobre
de la mitjana de tots dos tipus de programes.  

Resultats acadèmics. Els resultats acadèmics de l’alumnat d’immersió tardana no es
veuen obstaculitzats per la utilització del francès en la instrucció acadèmica. Les ava-
luacions a Mont-real ho han demostrat tant per als alumnes amb capacitat intel·lectual
per sota de la mitjana, com per als alumnes amb capacitat intel·lectual equivalent a la
mitjana i per sobre de la mitjana. Això s’ha demostrat utilitzant uns tests de resultats
estandarditzats així com exàmens preparats per les autoritats educatives locals (Genesee,
1976b; Genesee i Chaplin, 1976). Aquests últims resultats són particularment interes-
sants, ja que impliquen l’avaluació directa dels resultats en matèries acadèmiques com
ara la geografia, la química o la història.

Capacitats lingüístiques en francès. Els resultats de les proves de francès en la immer-
sió tardana segueix en el mateix patró bàsic que els observats en la immersió prime-
renca: pel que fa a l’habilitat de comprensió en francès (escoltar i llegir), l’alumnat d’im-
mersió arriba a nivells de competència similars als d’un nadiu o quasi, però té una menor
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competència en les capacitats de producció en francès (escriure i parlar). Igual que en
el cas de la immersió primerenca, l’adquisició de les capacitats d’alfabetització en fran-
cès ha demostrat estar positivament correlacionada amb les capacitats acadèmiques gene-
rals de l’alumne/a. Tanmateix, en contrast amb els resultats de la immersió primeren-
ca, les capacitats de comunicació interpersonal en francès de l’alumnat d’immersió tardana
també han demostrat estar en relació amb les seves capacitats generals. Encara no està
clar si aquest últim punt és degut a factors de selecció de l’alumnat o a una diferència
real en l’estil d’aprenentatge dels adolescents. En qualsevol cas, demostra que en la
immersió tardana l’efectivitat està relacionada amb les capacitats de l’alumne/a, cosa
que no succeïa en la immersió primerenca. 

COMPARANT ALTERNATIVES: 
L’EDAT, LA QUANTITAT D’EXPOSICIÓ I LA PEDAGOGIA, 
MARQUEN LA DIFERÈNCIA?

La importància de l’edat: immersió primerenca versus immersió tardana

Els resultats de les avaluacions comparatives de llengua fran-
cesa en els programes d’immersió primerenca i en els pro-

grames d’immersió tardana han estat mixtos. D’una banda,
l’alumnat d’immersió total primerenca normalment ha
obtingut resultats significativament més alts en els tests
de llengua francesa, de comprensió lectora, de produc-
ció oral, de comprensió oral i de gramàtica que l’alum-

nat que fa un any que està en un programa d’immersió
tardana. D’altra banda, s’ha descobert que mentre que l’a-

lumnat d’alguns programes d’immersió primerenca obté resul-
tats més alts que no pas l’alumnat de dos anys d’immersió tardana

(Morrison, 1981), l’alumnat d’alguns programes d’immersió tardana de dos anys de
vegades obté el mateix nivell de resultats (Adiv, 1980, i Genesee, 1981). La conclusió
que l’alumnat d’immersió total primerenca obté millors resultats que l’alumnat d’im-
mersió tardana d’un any és deguda molt probablement a l’extensiva exposició addi-
cional al francès de l’alumnat d’immersió primerenca. La conclusió que l’alumnat que
participa en els programes d’immersió tardana de dos anys pot, de vegades, aconse-
guir uns resultats en francès iguals als de l’alumnat d’immersió primerenca, malgrat la
considerable major exposició al francès d’aquests últims, demostra l’eficàcia amb la qual
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l’alumnat més gran aprèn una segona llengua en l’entorn escolar (Harley, 1989). És
important subratllar que no es van trobar avantatges similars en alumnes més grans
quan l’aprenentatge de francès es fa fora de l’escola (Genesee, 1988). Pot ser que la
predisposició innata a aprendre una llengua que generalment es considera que tenen
els nens no sigui un avantatge en l’entorn escolar, on el llenguatge s’utilitza de mane-
ra abstracta i descontextualitzada. Aquestes conclusions suggereixen també que tant
la immersió primerenca com la tardana poden ser efectives i que, per tant, poden ofe-
rir alternatives útils als educadors. Però també suggereixen que el temps és un factor
important en l’aprenentatge de l’L2 en l’entorn escolar, amb límits; però, més enllà de
certs límits, no hi ha una relació senzilla entre la quantitat d’exposició a l’L2 i el nivell
adquirit en L2. Ara passarem a resumir estudis que han comparat les alternatives de
programes d’immersió que ofereixen diferents quantitats d’exposició al francès. 

La importància de l’exposició: immersió parcial i posposada

Comparats amb els programes d’immersió total prime-
renca, els programes d’immersió primerenca parcial
o posposada ofereixen una exposició reduïda al
francès i una exposició augmentada a l’anglès.
Sorgeix el dubte de si això influencia el desen-
volupament de la llengua anglesa o francesa. De
fet, no hi ha cap prova que l’ús augmentat de
l’anglès com a mitjà d’instrucció en qualsevol d’a-
questes alternatives tingui com a resultat un millor
domini de l’anglès que aquell que s’obté en els pro-
grames d’immersió total primerenca que comencen a
utilitzar l’anglès per a la instrucció en els graus 2 o 3 (a 6
o 7 anys). Per exemple, l’alumnat d’immersió total primerenca de
grau 4 llegeix i escriu tan bé en anglès com l’alumnat d’immersió parcial primerenca
de grau 4, i tan bé com l’alumnat d’immersió posposada de grau 4 (Cziko, Holobow,
i Lambert, 1977). Aquests resultats poden ser deguts a una transferència extensiva de
les capacitats lectores i d’escriptura del francès a l’anglès en els programes d’immersió
total. De forma alternativa, aquests resultats poden reflectir el fet que l’alumnat té una
exposició extensiva a les formes orals i escrites en anglès fora de l’escola, per la qual
cosa la reduïda exposició a l’anglès a l’escola té relativament poc impacte.

Al mateix temps, l’ús reduït del francès com a mitjà d’instrucció tant en els programes
d’immersió parcial com en els d’immersió posposada generalment redueix les compe-

L’aprenentatge 

de l’anglès és igual

si l’alumnat participa en

un programa d’immersió 

total primerenca o parcial

primerenca. En canvi, l’alumnat 

dels programes d’immersió 

total primerenca obté més bons

resultats en francès. 

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 67



68 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

tències lingüístiques en francès. L’alumnat dels programes d’immersió total primeren-
ca generalment obté millors resultats en els tests de competència lingüística en fran-
cès que l’alumnat dels programes d’immersió parcial primerenca (Swain, 1978) o que
l’alumnat dels programes d’immersió posposada (Cziko, Holobow, i Lambert, 1977).
Les comparacions entre les alternatives d’immersió primerenca i tardana evidencien que
el temps no és l’única variable de l’aprenentatge de L2. 

La importància de la pedagogia  

La importància dels factors pedagògics a l’hora de promoure l’aprenentatge del fran-
cès com a L2 està il·lustrada pels resultats d’una avaluació d’un programa innovador
centrat en l’alumnat de Mont-real (Stevens, 1983). En aquest programa d’immersió tar-
dana d’un any (grau 7, 13 anys), l’alumnat treballa individualment o en petits grups en
projectes propis que escull sota la direcció del seu professorat. Aquest programa es va
dissenyar per maximitzar l’adquisició del francès mitjançant:

• La motivació de cada alumne/a quan se li dóna l’oportunitat d’escollir les acti-
vitats d’aprenentatge que l’interessen.

• La creació d’un entorn a l’aula que predisposa a la discussió en francès entre
l’alumnat. 

• La possibilitat que s’ofereix a l’alumnat de progressar segons els seus propis
estils, nivells i ritmes d’aprenentatge individuals.  

Els resultats en francès de l’alumnat d’aquest programa es van comparar amb aquells
de l’alumnat d’un programa d’immersió més convencional àmpliament centrat en el
professorat i basat en el currículum. És a dir, els temes, la
seqüència i la manera d’instrucció era generalment la
mateixa per a tot l’alumnat. Hi havia una diferència
addicional entre els programes: en el programa cen-
trat en l’alumne/a, el francès s’utilitzava durant el
40% de la jornada escolar aproximadament, men-
tre que en el programa centrat en el professorat,
el francès s’utilitzava aproximadament el 80% de
la jornada escolar. Malgrat l’avantatge de temps que
tenia l’alumnat del programa centrat en el profes-
sorat, els nois i noies del programa centrat en l’alum-
nat van arribar als mateixos nivells de competència en pro-
ducció i comprensió orals en francès i gairebé als mateixos nivells
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de competència en comprensió i producció escrites que l’alumnat del programa cen-
trat en el professorat. Els resultats d’aquesta avaluació indiquen clarament que, per tal
de ser efectius al màxim, els programes d’immersió han de transformar els temps d’ins-
trucció en temps d’aprenentatge efectiu a través d’una metodologia adequada. Hi ha
una gran necessitat de més recerca que examini l’efectivitat dels enfocaments i estra-
tègies d’immersió instruccionals alternatius.

Una característica definitòria de l’educació d’immersió és la utilització de la segona llen-
gua per ensenyar les assignatures del currículum. En general, podríem dir que aquest
enfocament metodològic se centra «en el significat», en contraposició amb els enfo-
caments metodològics que se centren «en les formes», per utilitzar un terme de Long
(Long i Robinson, 1998; vegeu també Lyster, 1994). En el primer, s’espera que l’alum-
nat aprengui la llengua utilitzant-la per a objectius acadèmics i finalitats comunicatives
autèntiques, mentre que en el segon, s’ensenya el domini de les estructures formals i
de les propietats (normes) del llenguatge de manera aïllada, sense tenir en compte l’ús
funcional del llenguatge; de vegades, aquests enfocaments s’anomenen també enfo-
caments estructurals o gramaticals. Tanmateix, malgrat les proves en favor de la ins-
trucció centrada en el significat, també hi ha evidències que un enfocament centrat
només en el significat, com es dóna en molts programes d’immersió, no és necessà-
riament òptim quan es tracta de desenvolupar les competències de l’alumnat en la sego-
na llengua. Per exemple, malgrat la participació en programes d’immersió durant molts
anys, hi ha alumnes que sovint no aconsegueixen dominar aspectes importants de l’L2,
com ara els temps verbals, els pronoms i les preposicions (Adiv, 1980; Harley i Swain,
1984). A més, les avaluacions comparatives de l’alumnat que participa en els progra-
mes amb més exposició a l’L2 (és a dir, immersió primerenca versus tardana) no sem-
pre mostren que aquests alumnes obtinguin millors resultats que els alumnes de pro-
grames amb una menor exposició, cosa que suggereix que senzillament ampliar l’exposició
a l’L2 i augmentar-ne l’ús funcional no porta necessàriament a una major competèn-
cia lingüística. 

D’altra banda, una instrucció lingüística més sistemàtica lligada a les necessitats comu-
nicatives de l’alumne/a a l’aula, juntament amb una atenció més explícita de les for-
mes lingüístiques necessàries per a una comunicació efectiva a l’aula, permetria una
major competència lingüística de l’alumnat respecte a la que s’ha aconseguit fins ara
en la majoria de programes (Lyster, 1990; Swain, 1998, i Day i Shapson, 1991). La ins-
trucció que subratlla explícitament les estructures lingüístiques i les formes específiques
dins del context de la instrucció comunicativa s’ha anomenat instrucció centrada «en
la forma» i s’ha de distingir d’allò que Long anomena «un enfocament en les formes»:
és a dir, una instrucció aïllada de qualsevol forma lingüística sense cap relació real amb
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el seu ús o valor comunicatiu. Lyster ha tractat les qües-
tions relatives al paper de la retroalimentació correc-
tiva a l’hora de millorar la competència lingüística
en els programes d’immersió (Lyster i Ranta, 1997).
Aquestes qüestions són d’una significació teòrica
i pràctica considerable, fins i tot més enllà de les
discussions sobre l’educació d’immersió, ja que es
troben al centre del debat entre l’enfocament comu-
nicatiu i el gramatical pel que fa a l’aprenentatge de
la segona llengua i són essencials a l’hora de definir una
metodologia efectiva per a l’ensenyament i l’aprenentatge
d’una segona llengua.

Un cert nombre d’estudis canadencs han examinat l’efectivitat de la instrucció siste-
màtica de l’alumnat d’immersió en l’adquisició i l’ús d’elements específics del francès,
elements amb els quals l’alumnat angloparlant acostuma a tenir problemes: les formes
verbals de passat i el gènere gramatical (Harley 1989, 1998, respectivament), l’ús socio-
lingüísticament apropiat del tu i vous i altres formes condicionals per expressar la cor-
tesia (Lyster, 1994) i les formes verbals condicionals que s’utilitzen per descriure situa-
cions hipotètiques (Day i Shapson, 1991). Utilitzant mètodes quasi experimentals, aquests
investigadors van examinar l’adquisició d’aquests elements específics de l’L2 quan s’en-
senyaven de manera sistemàtica i explícita en el context de l’ús de la llengua de l’a-
lumnat durant les activitats acadèmiques. Tots tres estudis demostren que les activitats
d’ensenyament i aprenentatge que posen de relleu elements específics de francès que
presenten dificultats a l’alumnat angloparlant i que es practiquen dins de les activitats
acadèmiques basades en el contingut, tenen una influència positiva en l’aprenentatge
dels esmentats elements. Lyster observa que la millora és més evident quan el profes-
sorat posa de relleu les formes problemàtiques de manera explícita que quan ho fa només
de manera implícita o incidental. Tot i que tots aquests investigadors noten una millo-
ra immediata post-test per a totes les formes, la millora a llarg termini (alguns mesos)
només s’evidencia en alguns estudis, cosa que suggereix que és més fàcil obtenir millo-
res a curt termini que a llarg termini a través de la instrucció centrada «en la forma». 

Una instrucció lingüística 

més sistemàtica lligada 

a les necessitats comunicatives 

de l’alumnat a l’aula permetria 
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ADEQUACIÓ DE LA IMMERSIÓ PER A TOT L’ALUMNAT

Al Canadà s’ha avaluat sistemàticament l’alumnat d’immersió en risc de fracàs escolar
a causa de les característiques següents:  

• nivells baixos de capacitat acadèmica
• entorn socioeconòmic baix
• discapacitats d’aprenentatge degudes a baixes capacitats en anglès-L1

S’ha observat que l’alumnat que es troba en risc de
dificultats o de fracàs escolar a causa de nivells
baixos de capacitat acadèmica (de vegades es
calcula utilitzant les proves estandarditzades
de QI) o entorns socioeconòmics baixos arri-
ba als mateixos nivells de llengua anglesa
i de resultats acadèmics en els programes
d’immersió que l’alumnat que participa en
programes regulars de llengua anglesa
(Genesee, 2004). Al mateix temps, aquests
alumnes de risc es beneficien de la participa-
ció en programes d’immersió, ja que de mane-
ra consistent i significativa, obtenen millors resul-
tats en francès que els alumnes de risc que han rebut
instrucció convencional en francès com a segona llengua. 

Quan es tracta d’alumnes de risc per causa de capacitats poc desenvolupades en L1,
la cosa està menys clara. Hi ha pocs estudis al Canadà que hagin analitzat el rendiment
d’aquests estudiants (Trites, 1976, 1984; Bruck, 1978, 1982; Wiss, 1989) i els resultats
han estat inconsistents. Bruck ha indicat que l’alumnat amb retard (i possiblement pro-
blemes) en l’adquisició de la primera llengua no té un desavantatge diferencial en els
programes d’immersió respecte a alumnes amb perfils de primera llengua similars que
realitzen programes en llengua anglesa. Alhora, l’alumnat de risc que participa en pro-
grames d’immersió arriba a nivells de resultats acadèmics previstos segons les seves dis-
capacitats d’aprenentatge, però adquireix unes competències superiors en francès si es
comparen amb alumnes similars en programes convencionals de francès L2. Bruck reco-
mana que l’alumnat amb discapacitats d’aprenentatge degudes a un pobre desenvo-
lupament d’L1 s’inclogui en programes d’immersió i que se li ofereixin els serveis de
suport apropiats. Tot i que aquestes conclusions són importants i útils, seria necessari
reexaminar l’adequació de la immersió per a l’alumnat amb discapacitats d’aprenen-
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tatge emprant les definicions actuals de discapacitat lingüística, ja que es pot defensar
que els mètodes d’avaluació no reflecteixen el pensament actual sobre la discapacitat
lingüística. Tampoc no inclouen tot el ventall de dificultats lingüístiques que poden cau-
sar problemes als infants en edat escolar (Leonard, 1998).

Un estudi realitzat per Paradis, Crago, Genesee, i Rice (2003) sobre infants bilingües
simultanis amb discapacitats lingüístiques específiques (SLI) és rellevant per al tema que
aquí estem tractant. Els nens i nenes amb discapacitat lingüística específica tenen un
risc diferencial per a les dificultats lingüístiques si aprenen dues llengües? En el seu estu-
di, Paradis i els seus col·legues examinen el perfil lingüístic dels infants bilingües anglès-
francès amb SLI emprant l’avaluació de discapacitat que s’utilitza àmpliament per diag-
nosticar infants monolingües anglòfons o francòfons amb SLI. El rendiment dels nens
bilingües, que tenien aproximadament 7 anys a l’època de l’estudi, es compara amb la
dels monolingües anglòfons i francòfons diagnosticats amb SLI. Aquest estudi pretén
respondre a dues preguntes bàsiques. Primera: les discapacitats lingüístiques dels nens
i nenes bilingües amb SLI són les mateixes que les dels nens i nenes monolingües amb
SLI? I segona: els nens i nenes bilingües amb SLI experimenten incapacitats més seve-
res que els nens i nenes monolingües amb SLI? Ambdues preguntes estaven motiva-
des per la creença comuna que els infants amb SLI són més susceptibles d’experimen-
tar problemes més severs i potencialment únics com a resultat d’aprendre dues llengües.
Com a resultat d’aquesta creença, els pares i mares d’aquests infants sovint reben la
recomanació de limitar l’exposició del seu fill a una única llengua, ja sigui a casa o a
l’escola, basant-se en el fet que el pronòstic del seu desenvolupament lingüístic serà
millor en un entorn monolingüe que en un bilingüe. 

Hi ha dos resultats d’aquest estudi que són de particular importància: 

• Els infants bilingües amb SLI mostren els mateixos perfils lingüístics que els
infants monolingües amb SLI; el fet de ser bilingüe no té com a resultat un
patró únic de discapacitats. 

• Les discapacitats lingüístiques dels infants bilingües amb SLI són de la matei-
xa magnitud que les dels infants monolingües amb SLI; el fet de ser bilingüe
no té com a resultat una discapacitat major.  

Els resultats d’aquest estudi donen suport als resultats generals de Bruck (1982) en la
mesura que indiquen que l’exposició a una segona llengua no posa necessàriament els
infants amb capacitats afectades per a l’aprenentatge de llengües en més risc de patir
dificultats d’aprenentatge lingüístic. Atès que els criteris de diagnòstic emprats per Paradis
et al. reflecteixen les definicions contemporànies de la discapacitat lingüística específi-
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ca, els seus descobriments van d’alguna manera en el sentit
de solucionar una de les crítiques a l’anterior investigació
de Bruck. Alhora, és necessària una recerca addicional per
tal de verificar la possible generalització dels resultats de
Paradis et al. a altres nens i nenes bilingües i examinar
les formes alternatives de discapacitat lingüística. També
queda oberta la qüestió de si l’educació a través d’una
segona llengua posa l’infant amb SLI en risc diferencial pel
que fa a les dificultats acadèmiques i lingüístiques, ja que
aquest tema no està tractat directament per Paradis et al. 

En contrast amb les recomanacions de Bruck (1982), d’altres (Trites, 1976,
1984;  Trites i Price, 1978-1979, i Wiss, 1989) han proposat que hi ha un subgrup espe-
cífic d’alumnes amb discapacitats d’aprenentatge que es trobarien en risc diferencial
en els programes d’immersió perquè tenen problemes d’aprenentatge lingüístics espe-
cífics deguts a retards de desenvolupament en certes àrees del cervell que es veuen exa-
cerbades en els programes d’immersió primerenca. Tant Trites com Wiss han suggerit
que aquests alumnes poden ser candidats adequats per a la immersió tardana, un cop
avançat el desenvolupament de l’L1. Els resultats de Trites estan basats en una sèrie
d’estudis que examinen el perfil neurocognitiu dels alumnes d’immersió que s’havien
derivat a la clínica per a una avaluació a causa de les dificultats evidenciades a l’esco-
la. Es van comparar els resultats d’aquests alumnes amb una sèrie de grups de control.
Trites (1984) també va portar a terme un estudi predictiu de cinc anys sobre les com-
petències dels alumnes angloparlants en immersió de francès i va descobrir que els alum-
nes d’immersió amb mals resultats mostraven un perfil d’aprenentatge que els diferenciava
dels alumnes amb bons resultats i que era similar a aquell dels alumnes discapacitats
que s’havien desviat per a una avaluació clínica. Tanmateix, la recerca de Trites i els seus
col·legues també va ser criticada a causa de certs elements metodològics i conceptuals
que no es poden revisar aquí per limitacions d’espai, però que posen seriosament en
qüestió les seves conclusions (Cummins, 1984; Genesee, 2006; Stern et al., 1976). Per
tant, les conclusions de Trites s’han de considerar com a possibilitats fins que arribin
evidències més substancials i menys ambigües per donar-los suport. 

L’exposició a una segona

llengua no implica

necessàriament que els infants

amb capacitats afectades 
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l’aprenentatge lingüístic. 
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Resum

Els programes d’immersió en francès han
demostrat ser formes factibles i efectives d’e-
ducació per a alumnes que parlen anglès, una
llengua majoritària al Canadà. Fins i tot l’a-
lumnat amb característiques que sovint limi-
ten les seves competències acadèmiques ha
demostrat progressar tan bé com l’alumnat
comparable en programes escolars d’un entorn
anglès convencional, alhora que adquireix uns
nivells superiors en competència lingüística en francès.
Les comparacions entre una varietat d’alternatives de pro-
grames d’immersió indiquen que no hi ha cap alternativa necessàriament millor que
les altres, tot i que les alternatives d’immersió primerenca i total són sovint més efec-
tives. Els estudis al Canadà també han demostrat que l’efectivitat de la immersió depèn
d’una combinació de factors, incloent-hi l’exposició a la segona llengua, l’edat dels alum-
nes i l’enfocament metodològic. En els últims anys hi ha hagut un augment d’atenció
en els temes pedagògics i, en particular, en l’efectivitat d’una instrucció més sistemà-
tica i explícita de les estructures lingüístiques que l’alumnat d’immersió té dificultats
per adquirir en francès. Així mateix, hi ha un interès renovat en les competències de
l’alumnat en risc de fracàs escolar degut a discapacitats d’aprenentatge. Els estudis lon-
gitudinals d’Erdos, Genesee i Savage, de la McGill University, sobre l’alumnat d’immersió
en francès en risc de discapacitat lectora i/o lingüística, i els de Jared, Cormier, Levy i
Wade-Woolley sobre les diferències individuals en les capacitats lectores que s’estan por-
tant a terme en l’actualitat haurien d’ajudar a omplir els buits del nostre coneixement
sobre l’efectivitat de la immersió per a aquesta tipologia d’alumnes. 

Nota

1 En el sistema educatiu canadenc l’escola preescolar arriba fins als cinc anys; l’escola primària inclou el par-
vulari i del grau 1 al 8 (dels 5 als 14 anys); l’escola mitjana va del grau 8 al 12 (dels 14 als 18 anys). 
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RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE PARTICIPA EN
PROGRAMES DE LLENGUA DUAL ALS ESTATS UNITS
Kathryn Lindholm-Leary. Professora de la San José State University
(San José, Califòrnia, USA)

Els programes d’educació de llengua dual van sorgir als EUA com a model viable des-
prés del resultat obtingut per quatre programes que es van iniciar fa 20 o 30 anys. Més
tard, a mitjan dècada de 1960, les escoles públiques de Dade County de Miami, Florida,
van desenvolupar dos programes anglès/espanyol. Poc després, en la dècada de 1970,
es van formar altres programes en tres altres escoles de districte en tres estats diferents
(Washington, Illinois i Califòrnia). Dels aproximadament cinc programes lingüístics duals
que hi havia fa dues dècades, s’ha passat als 320 de comptabilitzats (i molts altres de
no comptabilitzats) que hi ha el 2005 (Center for Applied
Linguistics, 2006). L’espanyol és de lluny la llengua objec-
tiu d’estudi més popular (94%), seguida del xinès, el
coreà, el francès i el navajo. Tot i que la majoria d’a-
quests programes es van establir en l’escola primària
(fins al sisè grau), més de cinquanta continuen en l’es-
cola secundària (graus 7-12).1 Els programes lingüís-
tics duals es porten a terme en les escoles públiques de
més de la meitat dels cinquanta estats dels EUA i en cadas-
cuna de les regions principals del país. Part de les raons d’a-
quest creixement dels programes lingüístics duals espanyol-anglès
és deguda al gran augment de la població d’hispans.2 Als EUA, s’estima que 9,9 milions
dels 45 milions totals d’infants en edat escolar viuen en llars on es parlen altres llen-
gües que no són l’anglès, una estadística que representa un 35% d’augment des de
1980. Dues terceres parts d’aquests 9,9 milions d’infants són hispanoparlants.  

Els programes d’educació de llengua dual integren nens i nenes que són parlants nadius
anglesos amb nens i nenes que són parlants nadius espanyols per donar-los una instrucció
acadèmica que es presenta separadament a través de dues llengües. Per a ambdós grups,
una de les dues llengües és la seva llengua materna i l’altra és la seva segona llengua.
El programa de llengua dual, també anomenat immersió de dos sentits o immersió bilin-
güe de dos sentits, es va desenvolupar seguint les recerques sobre educació bilingüe i
programes educatius d’immersió, que inclouen quatre components crítics:   

En els programes 

de llengua dual dels EUA,

l’alumnat és instruït de

manera alterna en anglès 

i una altra llengua, que en

el 94% dels casos 

és l’espanyol.

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 78



El coneixement de les llengües a Catalunya   79

• El programa implica instrucció en dues llengües, l’espanyol s’utilitza per a una
part important de la jornada (almenys el 50%).

• El programa inclou períodes d’instrucció durant els quals només s’utilitza 
una llengua.

• Hi ha aproximadament un nombre igual d’angloparlants que d’hispanoparlants.
• L’alumnat rep conjuntament la majoria d’instrucció de contingut.

Els principals objectius a assolir per aquests programes són: 

• Alts nivells de competència bilingüe.
• Bialfabetització, és a dir, llegir i escriure en un nivell de qualitat en amb-

dues llengües.
• Resultats en el contingut de les assignatures (matemàtiques, ciències, estu-

dis socials) en el nivell de qualitat o per sobre.
• Competències multiculturals.  

DIFERENTS MODELS DE PROGRAMES 
DE LLENGUA DUAL

Hi ha dues variants principals de programes de llengua dual, que es coneixen habitualment
com els models 90:10 i 50:50. El principi que distingeix aquestes dues variacions és la
distribució de les llengües per a la instrucció.  

En el model 90:10, durant el parvulari i els primers
graus, el 90% de la jornada escolar es destina a ins-
trucció del contingut en espanyol i el 10% en anglès.
Tota la instrucció de contingut es fa en espanyol i el
temps d’anglès es destina a desenvolupar la com-
petència lingüística oral i les capacitats de prealfa-
betització. La instrucció lectora comença en espa-
nyol per a tot l’alumnat. En el segon i tercer graus,
l’alumnat rep el 80% de la jornada en espanyol i el 20%
en anglès. L’alumnat continua la seva instrucció lectora en
espanyol. Però tot i que comença la lectura formal en anglès en el
tercer grau, l’alumnat està exposat als textos escrits i la literatura anglesa des del pri-
mer grau. Pot estar estudiant matemàtiques, estudis socials i ciència en espanyol, però
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llengua en anglès i en espanyol. Educació física, música, art i altres assignatures es poden
impartir en qualsevol de les dues llengües, segons les necessitats de l’escola. En el quart,
cinquè i sisè graus, el temps d’instrucció de l’alumnat està equilibrat entre l’anglès i
l’espanyol, de manera que el contingut es divideix en parts iguals entre ambdues llen-
gües. Per tant, matemàtiques i ciències poden ensenyar-se en espanyol i estudis socials,
art i música en anglès (o viceversa). Lectura/escriptura/literatura s’imparteixen en amb-
dues llengües.

En el model 50:50, durant tots els anys de l’educació primària l’alumnat rep la meitat
de la seva instrucció en anglès i l’altra meitat en espanyol. L’aprenentatge de la lectu-
ra varia: en algunes escoles, l’alumnat aprèn a llegir primer en la seva llengua mater-
na (l’alumnat angloparlant aprèn a llegir en anglès i l’hispanoparlant aprèn a llegir en
espanyol) i després afegeix la lectura en la segona llengua en el segon o tercer graus.
En altres escoles, l’alumnat aprèn simultàniament a llegir en ambdues llengües.
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Sigui quin sigui el model (90:10 o 50:50), el currículum d’instrucció es basa en les pau-
tes estatals i locals d’educació pública i és equivalent al de l’alumnat d’una aula regu-
lar anglesa. Les àrees de contingut impartides en cada llengua depenen dels materials
curriculars disponibles i dels materials de suport, així com de les necessitats específi-
ques de cada centre educatiu. 

El model educatiu del programa de llengua dual es basa en la recerca i en les millors
pràctiques. Hi ha coherència entre els factors que defineixen els programes lingüístics
duals exemplars i les pràctiques que es duen a terme en una aula que imparteix l’edu-
cació només en anglès. La recerca i les bones pràctiques en educació en llengua dual,
educació bilingüe, educació en una llengua estrangera i educació en immersió es van
utilitzar per desenvolupar un conjunt de pautes per als programes de llengua dual
(Lindholm-Leary, 2005a). Aquestes pautes, anomenades Principis guia per a l’educació
en llengua dual (Howard, Sugarman, Christian, Lindholm-Leary i Rogers, 2005), es van
establir per ajudar les escoles a desenvolupar i afinar més el seus programes. La guia
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Gràfic 2  � Model 50:50
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consisteix en un conjunt d’indicadors, cada un dels
quals conté una sèrie de principis guia amb diversos
punts clau. Aquests punts clau s’elaboren d’acord
amb cada principi, amb elements específics valorats
en funció de cada principi. Els principals indicadors
es descriuen a continuació: 

Entorn escolar – Els resultats educatius de l’alumnat millo-
ren quan les escoles tenen una visió àmplia i coherent del centre
educatiu i un conjunt d’objectius que defineixen les seves expectatives, així com un focus
d’instrucció i un compromís amb les fites i les expectatives que cal assolir compartides
pels administradors, el professorat, l’alumnat i els pares i mares. Establir una visió de
competència bilingüe i multicultural requereix una comprensió clara d’un tractament
equitatiu dirigit cap a les necessitats d’un alumnat culturalment i lingüísticament divers.
A més, les escoles amb èxit tenen un lideratge efectiu. 

Currículum i instrucció – Els estudis mostren que les escoles i els programes d’èxit
ofereixen un currículum que estableix una alineació clara amb els estàndards d’avaluació;
un currículum que té sentit, que és un repte acadèmic i que incorpora un ordre de pen-
sament més alt; que potencia l’enriquiment en lloc de només les funcions de reforç.
Atesos la visió i els objectius associats amb el bilingüisme i la bialfabetització, la ins-
trucció lingüística està integrada dins del currículum, i la llengua i la literatura es des-
envolupen amb el currículum per assegurar que l’alumnat aprèn el contingut així com
el llenguatge acadèmic que s’hi associa. Promoure una alta competència lingüística en
les habilitats orals implica oferir tant oportunitats estructurades com no estructurades
per a la producció oral. Estratègies de grup, com ara l’aprenentatge cooperatiu, s’uti-
litzen per optimitzar les interaccions entre l’alumnat i compartir el treball. A més, les
necessitats del currículum han de reflectir i valorar la/les cultura/res de l’alumnat. 

Planificació del programa – Els importants processos de planificació es posen en fun-
cionament per complir els objectius del programa així com per millorar el rendiment de
tot l’alumnat. L’articulació del programa ha de ser vertical entre els diferents graus i
horitzontal dins d’un grau concret, i ha d’incloure un abast, una seqüència i una ali-
neació correctes amb les pràctiques de desenvolupament i els nivells de competència
lingüística apropiats en ambdues llengües.

Avaluació i rendiment de comptes – Les escoles efectives utilitzen mesures d’ava-
luació que estan d’acord amb la visió i els objectius del centre, amb el currículum apro-
piat i amb els estàndards que s’hi relacionen. Els programes educatius de llengua dual
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requereixen la utilització de mesures múltiples en ambdues llengües per avaluar el pro-
grés de l’alumnat en l’assoliment dels objectius bilingües i de bialfabetització juntament
amb els objectius curriculars, relacionats amb el contingut, i també amb la competèn-
cia bilingüe. 

Qualitat del personal i desenvolupament professional – El professorat que parti-
cipa en els programes d’educació lingüística ha de ser professorat d’alta qualitat, amb
alts nivells de coneixement respecte al tema de l’assignatura, el currículum i la tecno-
logia, les estratègies didàctiques, les capacitats de gestió de l’aula i l’avaluació. El pro-
fessorat ha de tenir una habilitat nadiua o quasi nadiua en una de les llengües d’ins-
trucció o en ambdues: parlar, escoltar, llegir i escriure i coneixement del model d’educació
lingüístic i de les estratègies educatives apropiades. Per tal d’administrar i ensenyar efec-
tivament, els administradors i els professors també necessiten un desenvolupament pro-
fessional relacionat amb les teories i filosofies subjacents a l’educació bilingüe i al des-
envolupament de la segona llengua i de la bialfabetització, l’aprenentatge cooperatiu,
l’avaluació i l’equitat educativa. 

Implicació familiar – Els programes efectius fan de l’entorn escolar un lloc acollidor
per als pares i mares de tots els grups lingüístics i culturals, on el bilingüisme es valora
i on hi ha un sentit de pertinença al grup tant per a l’alumnat com per a les seves famí-
lies. Es tracten igual els pares i mares que són culturalment i lingüísticament diversos.
Els pares i mares tenen informació sobre el model de llengua dual.

ALUMNES PARTICIPANTS

Una de les principals característiques per a la inclu-
sió d’alumnes en el programa de llengua dual és
que parlin una de les dues llengües dels programa:
anglès o espanyol. La majoria dels hispanoparlants
tenen poca o cap competència en anglès quan entren
en el programa i la majoria dels angloparlants tenen
poca o cap competència lingüística en espanyol a l’ini-
ci del programa. Tot i que l’origen ètnic dels hispanoparlants
és hispà, l’origen dels angloparlants pot variar considerablement (p. ex.: euroamericans,
hispans, afroamericans, asioamericans). Molts dels angloparlants són hispans de terce-
ra –o més– generació, que parlen poc o gens l’espanyol. Els alumnes també varien pel
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que fa a l’entorn socioeconòmic o educatiu de les seves famílies: mentre que la majo-
ria dels hispanoparlants acostumen a venir d’un entorn socioeconòmic baix i tenen
pares i mares amb un nivell educatiu baix, els angloparlants sovint vénen de famílies
amb un nivell educatiu més alt, però amb un entorn socioeconòmic molt variat: n’hi
ha d’ingressos molt baixos i d’altres que els tenen molt alts. A més, l’alumnat amb
diverses necessitats educatives especials (discapacitats d’aprenentatge, alguns desor-
dres comunicatius, etc.) pot accedir a la majoria dels programes.

AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT DELS PROGRAMES 
DE LLENGUA DUAL 

Diversos estudis han examinat la competència bilingüe, la comprensió lectora, l’escriptura,
els resultats acadèmics i les millores d’actitud de l’alumnat que participa en programes
lingüístics duals (Lindholm-Leary i Howard, en premsa; Howard, Sugarman i Christian,
2003; Lindholm-Leary, 2001; Lindholm-Leary i Borsato, 2006). La majoria d’aquests estu-
dis inclouen alumnes de programes anglès/espanyol, tot i que hi ha alguns informes
que presenten els resultats dels alumnes de programes de xinès i coreà, que són coin-
cidents amb les conclusions de les recerques dels programes anglès/espanyol. Les obser-
vacions següents se centren en les conclusions dels programes anglès/espanyol.

Competència en llengua oral

Diversos estudis han examinat el desenvolupament del
llenguatge oral de l’alumnat dels programes
anglès/espanyol (Howard i Christian, 1997; Howard,
Christian i Genesee, 2004; Lindholm-Leary, 2001,
2003). Tots aquests estudis coincideixen a dir que cap
al cinquè o sisè grau (a 10 o 11 anys), gairebé tots els
alumnes que han assistit a un programa de llengua dual
des del parvulari o el primer grau han adquirit competència en
ambdues llengües. Aquests resultats es donen tant si les dades s’havien examinat des
d’una perspectiva transversal com longitudinal, i sense importar les mesures de llen-
gua utilitzades. Així mateix, els hispanoparlants acostumen a tenir nivells més alts de
competència en espanyol que no pas els angloparlants, i l’alumnat dels programes
90:10 acostuma a ser més plenament bilingüe que l’alumnat dels programes 50:50.
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Malgrat la menor exposició a l’anglès en la seva jornada escolar, l’alumnat hispano-
parlant dels programes 90:10 aconsegueix la mateixa competència en anglès que l’a-
lumnat hispanoparlant del programa 50:50. A més a més, en dos instituts (graus 9-
12), gairebé tot l’alumnat que feia el test Spanish Advanced Placement (per a crèdit
universitari) va aconseguir prou nota com per obtenir la certificació Advanced Placement.

Aquests resultats per als alumnes hispanoparlants quadren amb les conclusions indi-
cades en els estudis sobre l’educació bilingüe (Genesee et al., 2006; Lindholm-Leary i
Borsato, 2006). A més, aquestes conclusions per a la competència en llengua materna
(L1) i en la segona llengua (L2) són similars a aquelles obtingudes en els estudis d’im-
mersió en llengua estrangera, on els angloparlants desenvolupen nivells alts de com-
petència en la seva L1, sense importar si han participat en un programa d’immersió de
tipus parcial (tipus 50:50) o total (90-100%) en L2. L’alumnat d’immersió angloparlant
nadiu també desenvolupa alts nivells de competència en L2, tant en els programes d’im-
mersió parcial com total (Genesee, 1987), tot i que aquesta competència s’ha demos-
trat que és més alta en els programes d’immersió total. 

Classificació de l’alumnat segons la seva competència en espanyol

Lindholm-Leary i Ferrante (2005) examinen la classificació de l’alumnat segons la seva
competència en comprensió oral, fluïdesa, vocabulari i gramàtica en espanyol en 199
escoles mitjanes amb programa de llengua dual (graus 6-8, alumnes d’11 i 13 anys).
Aquest alumnat ha participat durant 6 o 8 anys en un programa de llengua dual, i tots
els hispanoparlants i la majoria dels angloparlants han estat aprovats pel seu professo-
rat d’espanyol i han obtingut resultats de comprensió lectora en espanyol equivalents
a un suficient o per sobre. L’alumnat va rebre instruccions escrites per autopuntuar en
una escala d’1 a 5 la seva comprensió oral, fluïdesa, vocabulari i gramàtica en espa-
nyol. Com en la majoria de les instruccions, hi havia descripcions de cada resultat numè-
ric per a cada component lingüístic. Els resultats mostren que no hi ha diferència esta-
dísticament significativa entre les mitjanes dels hispanoparlants (HP), les dels
angloparlants hispànics (AH) i les dels angloparlants europeus (AE). En general, els resul-
tats indiquen que:

• Comprensió oral en espanyol (d’1 = comprendre preguntes/frases simples, 
a 5 = comprendre-ho tot a una velocitat normal) – Gairebé tres quartes parts
dels alumnes hispanoparlants i angloparlants i la meitat dels alumnes anglo-
parlants europeus obtenen una nota de 4 o 5 en l’escala de cinc punts de com-
prensió oral. 
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• Fluïdesa en espanyol (puntuació d’1 = participa en converses senzilles sobre
temes familiars i a una velocitat més lenta del normal, a 5 = fluïdesa similar
a la d’un nadiu) – La meitat dels HP, i més d’una tercera part dels AH i AE
obtenen una puntuació de 4 o 5.

• Vocabulari espanyol (1 = prou vocabulari per fer frases senzilles/fer preguntes
senzilles, 5 = vocabulari extensiu similar al d’un nadiu) – Gairebé la meitat dels
HP, un terç dels AH i una quarta part dels AE obtenen una puntuació de 4 o 5. 

• Gramàtica en espanyol (1 = produeix patrons de frase molt senzills amb errors
freqüents, 5 = domini similar al d’un nadiu de patrons gramaticals comple-
xos) – Rep els resultats més baixos, amb un 11-45% de l’alumnat que consi-
dera que té un bon domini de la gramàtica (graus 4-5). 

Resultats acadèmics

Els resultats acadèmics de l’alumnat que participa en
els programes de llengua dual ha estat una preo-
cupació central dels educadors, dels pares i mares
i dels responsables de política educativa dels EUA,
per la qual cosa gran part de la investigació en pro-
grames de llengua dual s’ha centrat en aquest tema.
La majoria dels estudis sobre llengua dual que tracten
dels resultats de l’alumnat es basen en mesures estandar-
ditzades sobre la llengua oral, l’alfabetització i el rendiment aca-
dèmic en les àrees de contingut, atès que els resultats de tests estandarditzats acostu-
men a utilitzar-se per demostrar l’efectivitat d’un programa des de la perspectiva de la
política educativa (Lindholm-Leary i Howard, en premsa). 

Llegir i escriure

Els investigadors han examinat la lectura i l’escriptura en anglès i espanyol dels alum-
nes dels últims graus de l’escola elemental dels programes de dues vies anglès/espa-
nyol (Howard, Christian i Genesee, 2004). Els resultats indiquen que ambdós grups d’a-
lumnes fan progressos excel·lents en les capacitats lectores i d’escriptura en totes dues
llengües. En redacció, en gramàtica i en aspectes pràctics, tant els hispanoparlants com
els angloparlants mostren tendències similars a l’hora d’escriure. Tot i que els resultats
de redacció són similars entre l’alumnat hispanoparlant i l’angloparlant, l’hispanopar-
lant acostuma a escriure treballs més sofisticats en espanyol que l’angloparlant. En gene-
ral, l’alumnat és millor en la seva llengua materna que en la seva segona llengua, tot i
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que la diferència és molt menor per a l’alumnat hispanoparlant i que algunes mesures
indiquen millors capacitats d’escriptura en anglès que en espanyol en una part dels his-
panoparlants. 

Serrano i Howard (2003) investiguen la influència anglesa en el desenvolupament de l’es-
criptura espanyola en cinquanta-cinc hispanoparlants nadius en tres programes 90:10
de dues vies. Descobreixen que moltes de les mostres escrites en espanyol evidencien la
influència anglesa i que, de fet, la majoria d’alumnes mostren una petita quantitat d’in-
fluència de la llengua anglesa en la seva escriptura en espanyol. La influència anglesa és
més comuna en l’àmbit del vocabulari, seguit de la gramàtica i dels aspectes pràctics. 

Resultats en lectura i matemàtiques

Diversos investigadors han examinat els resultats en lectura i matemàtiques dels alum-
nes dels programes de llengua dual al final de l’escola primària o en alguns graus de
secundària per tal de determinar l’impacte a llarg termini dels programes de llengua
dual (Cazabon, Nicoladis i Lambert, 1998; Christian, Genesee, Lindholm-Leary i Howard,
2004; de Jong, 2002; Gomez, Freeman i Freeman, 2005; Kirk Senesac, 2002; Lindholm
i Aclan, 1991; Lindholm-Leary, 2001, 2005b; Lindholm-Leary i Borsato, 2005, 2006;
Lindholm-Leary i Ferrante, 2005; Lindholm-Leary i Howard, en premsa; Stipek, Ryan, i
Alarcón, 2001; Thomas i Collier, 1997, 2002). Aquests estudis coincideixen a demos-
trar que, en general, tant l’alumnat hispanoparlant com l’angloparlant fa progressos
significatius en ambdues llengües.  

En un estudi longitudinal fet per Lindholm-Leary (2005), ambdós grups obtenen resul-
tats molt per sobre del nivell mitjà en totes dues llengües en els graus 6-8 (11 i 13 anys)
i obtenen resultats comparables o superiors als de l’alumnat escolaritzat en una sola
llengua. Tal com il·lustra el gràfic núm. 3, segons els tests estandarditzats de referèn-
cia de resultats en lectura i matemàtiques implantades en anglès, l’alumnat anglopar-
lant dels programes de llengua dual obté millors resultats que els seus companys i com-
panyes monolingües anglesos d’escoles angleses. A més, l’alumnat hispanoparlant dels
programes de llengua dual obté resultats significativament més alts que els seus com-
panys d’educació únicament anglesa en lectura i en matemàtiques implantades en anglès.
I aquest alumnat hispanoparlant obté resultats similars als de l’alumnat angloparlant
d’educació només anglesa. Aquests resultats es poden estendre a alumnes afroameri-
cans i hispans angloparlants i a alumnes de diferents entorns socioeconòmics. Per tant,
cada grup d’alumnes dels programes de llengua dual obté resultats com a mínim igual
d’alts, i fins i tot més alts, que els alumnes que només estudien en anglès.
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Pel que fa als resultats de lectura implantada en espanyol, ambdós grups d’alumnes
dels programes de llengua dual obtenen resultats per sobre de la mitjana en cada grau,
del 2 al 8 (gràfic núm. 4). 

És important subratllar que en els graus 7 i 8 (12 i 13 anys),
tant l’alumnat angloparlant com l’hispanoparlant obté
resultats similars en els tests en anglès, tant si han par-
ticipat en el programa 90:10 com en el 50:50. Quan
els resultats es refereixen a matèries implantades en
espanyol, els alumnes dels programes 90:10 obtenen
millors resultats que els alumnes dels programes 50:50.
Per tant, el major temps d’instrucció rebut en espa-
nyol té un impacte positiu en espanyol i cap efecte nega-
tiu en el rendiment en les àrees implantades en anglès. 

Lectura alumnat 
angloparlant

Matemàtiques alumnat
angloparlant

Lectura alumnat 
hispanoparlant

Matemàtiques alumnat
hispanoparlant
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Gràfic 3 � Rendiment en lectura i matemàtiques en anglès 
de l’alumnat de grau 7

L’alumnat que participa 

en programes de llengua

dual obté resultats acadèmics

comparables o superiors 

als de l’alumnat escolaritzat 

en una sola llengua.
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Lindholm-Leary i Borsato (2005) també estudien els resul-
tats i les actituds envers les matemàtiques en 139 alum-

nes dels graus 9-12 (14 i 18 anys) que han participat
en programes de llengua dual des del parvulari o el
primer grau. Els resultats mostren que l’alumnat que
ha participat en el programa de llengua dual té acti-

tuds positives cap a les matemàtiques i l’escola en gene-
ral. Aquest alumnat obté resultats per sobre de la mit-

jana en els tests estandarditzats de matemàtiques a finals
de l’escola primària i en entrar a l’institut, i contina obtenint

resultats per sobre de la mitjana en matemàtiques  a l’institut. L’actitud envers les mate-
màtiques (p. ex.: m’agraden les mates) de l’alumnat hispanoparlant és bastant positi-
va i no significativament diferent de la de l’alumnat angloparlant. A més, tot l’alumnat
està en cursos de matemàtiques d’alt nivell. Els autors conclouen que el grup d’alum-
nes hispans dels programes de llengua dual, que incorporen sobretot alumnes en risc
d’abandonament escolar, té un rendiment més alt que la mitjana d’alumnes hispans
que descriuen els estudis d’investigació i que s’acostumen a trobar distribuïts en les esco-
les d’arreu dels EUA.  

200 40 60 80 100

Gràfic 4 � Rendiment de lectura en espanyol de l’alumnat 
que participa en un programa de llengua dual

� Hispanoparlants     � Angloparlants     • Puntuació mitjana
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Relacions entre la competència oral i el rendiment acadèmic  

La investigació en els programes d’immersió de doble via s’uneix a la recerca en edu-
cació bilingüe als EUA, la qual remarca que la competència bilingüe i la bialfabetitza-
ció estan vinculades positivament al rendiment acadèmic en ambdues llengües (Genesee
et al., 2005, 2006; Lindholm i Aclan, 1991; Lindholm-Leary i Borsato, 2006). Tal com
mostren les síntesis de la recerca (Genesee et al., 2006), l’alumnat hispà bilingüe ten-
deix a tenir resultats més alts, per sobre de la mitjana de cada curs, i més expectatives
educatives que els seus companys i companyes hispans angloparlants. Tot i que aques-
ta conclusió no és tan evident per als nadius hispans angloparlants en lectura anglesa,
és certa per als nadius hispans angloparlants en lectura en espanyol i per als nadius his-
panoparlants en lectura anglesa i espanyola. Per tant, els alts nivells de competència
lingüística estan associats amb alts nivells de lectura, en particular en lectura de l’L2.
Per donar suport a aquesta interpretació es pot dir que quan van pujant cursos, a mesu-
ra que els alumnes adquireixen més competència en ambdues llengües, la correlació
entre els resultats de lectura en anglès i espanyol augmenta (Lindholm i Aclan, 1991;
Lindholm-Leary, 2001). A més, l’estudi Lindholm-Leary i Borsato (2005) descobreix que
els millors lectors en anglès (nivell avançat segons el test de referència de Califòrnia)
tenen els resultats de lectura més alts en espanyol. Significativament, entre aquells que
obtenen els rendiments més baixos en lectura en anglès, els hispanoparlants obtenen
resultats baixos en anglès però acostumen a obtenir notes equivalents a la mitjana en
espanyol, mentre que els angloparlants que tenen puntuacions baixes en anglès també
acostumen a tenir un nivell baix en espanyol. 

Per tant, els alumnes dels programes de llengua dual, considerats com a bilingües equi-
librats, amb alts nivells de competència en ambdues llengües, tendeixen a obtenir millors
resultats que altres estudiants, cosa que potser dóna suport a la hipòtesi de llindar de
Cummins (1991), que afirma que es necessiten alts nivells de bilingüisme abans de
poder obtenir beneficis cognitius. Finalment, hi ha alguna indicació de la transferèn-
cia de coneixement de contingut, ja que els alumnes de vegades reben la formació
en una llengua però se’ls avalua en una altra, i tot i així demostren el domini apro-
piat de la matèria. Segons tots aquests estudis, hi ha dubtes sobre l’assignació no ale-
atòria de les places per als participants en els programes de llengua dual o similars.
En altres paraules, qualsevol diferència trobada o no trobada entre els grups d’alum-
nes pot tenir a veure amb les diferències de context o de la qualitat general de l’en-
torn escolar, independentment del model de programa. Com a conseqüència, aques-
tes conclusions s’han d’interpretar amb precaució. Al mateix temps, la consistència
de les conclusions entre els estudis suggereix que les conclusions discutides aquí te-
nen credibilitat. 
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ACTITUDS ENVERS L’ESCOLA, EL BILINGÜISME 
I EL PROGRAMA DE LLENGUA DUAL

Els estudis també han examinat les actituds dels
alumnes envers l’escola i el programa de llen-
gua dual (Cazabon, Lambert i Hall, 1993;
Cazabon, Nicoladis i Lambert, 1998; Lindholm-
Leary, 2001; Lindholm-Leary i Borsato, 2006).
Els resultats són coincidents en tots aquests
estudis, que inclouen programes 90:10 i
50:50 en diverses zones d’arreu dels EUA: l’a-
lumnat demostra actituds positives envers el pro-
grama i envers altres llengües i cultures. 

En estudis d’alumnes de secundària que han estat en programes de llengua dual des
de l’escola primària (Lindholm-Leary i Borsato, 2005; Lindholm-Leary i Ferrante, 2005),
els resultats mostren que tenen actituds molt positives envers l’escola i el programa de
llengua dual. La majoria de l’alumnat pensa que l’aprenentatge a través de dues llen-
gües els ha ajudat a pensar millor, que els ha fet més intel·ligents i que els ha ajudat a
obtenir millors resultats a l’escola. Els alumnes, especialment els hispans (tant anglo-
parlants com hispanoparlants), se senten valorats en el programa de llengua dual, estan
contents de participar-hi i ho recomanarien a altres estudiants. Malgrat que tots els alum-
nes estaven d’acord, els alumnes hispans sentien encara amb més força que el programa
de llengua dual els reptava a obtenir millors resultats a l’escola, els donava més con-
fiança per fer-ho bé a l’escola i els atorgava una millor educació.   

El percentatge d’alumnat hispà que abandona els estudis als EUA, especialment l’his-
panoparlant, és més alt que per a qualsevol altre grup ètnic i ha augmentat amb el
temps, mentre que ha baixat per a altres grups. Però la majoria de l’alumnat dels ins-
tituts amb programa de llengua dual està d’acord que no pretén abandonar l’escola
(Lindholm-Leary i Borsato, 2005). Òbviament, aquesta és una mostra d’alumnes que
fins al moment han seguit amb la seva escolaritat. Tanmateix, fins i tot el 87% dels
alumnes dels graus 9 i 10, juntament amb el 93% dels alumnes dels graus 11 i 12,
diuen que no deixarien l’escola. D’aquells que sí que han considerat en algun moment
abandonar els estudis, la majoria diuen que no ho han fet perquè necessiten educa-
ció. Només un petit percentatge d’alumnes euroamericans, però una tercera part dels
hispans angloparlants i gairebé la meitat dels hispans hispanoparlants consideren que
el programa de llengua dual els permet evitar deixar l’escola. 

La majoria de l’alumnat 

dels instituts amb programa 

de llengua dual coincideix 

que no pretén abandonar els seus

estudis, tot i pertànyer al grup amb 

un percentatge més alt de risc

d’abandonament escolar. 
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CONCLUSIONS

En conclusió, la investigació presentada aquí ofereix pro-
ves que, en general, l’alumnat que participa en progra-
mes de llengua dual arriba a ser bilingüe i bialfabetit-
zat, a més d’aconseguir un rendiment acadèmic en les
àrees de contingut per sobre de la mitjana o en la mit-
jana. En ambdós models (90:10 i 50:50), l’alumnat pot
obtenir resultats en totes dues llengües situats en la mit-
jana o per sobre de la mitjana. Tanmateix, la competència i
l’alfabetització és més forta en espanyol per als alumnes del pro-
grama 90:10 que per als del programa 50:50. Sense cap mena de dubte, es necessita
més recerca per tal d’examinar les pràctiques curriculars i d’instrucció que promouen
nivells més alts de bilingüisme, de rendiment acadèmic i de cognició i per saber com
aquestes pràctiques interactuen amb els diversos factors contextuals dels estudiants (p.
ex.: llengua materna, nivell de bilingüisme en el moment d’entrada al centre educatiu,
estatus socioeconòmic, necessitats d’aprenentatge especials).

Notes

1 Als EUA, l’escola primària inclou el parvulari i els graus de l’1 al 5 (infants entre 5 i 10 anys); l’escola inter-
mèdia va del grau 6 al 8 (entre els 11 i 13 anys); i l’escola secundària, del 9 al 12 (adolescents de 14 a 18
anys).

2 Als EUA, el terme hispà s’utilitza per referir-se a un immigrant o a un individu nascut en una àrea hispa-
noparlant del món.

En general, l’alumnat 

que participa en programes
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ELS USOS LINGÜÍSTICS EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
A CATALUNYA: SITUACIÓ, TENDÈNCIES I PERSPECTIVES
F. Xavier Vila i Moreno (Centre Universitari de Sociolingüística 
i Comunicació de la Universitat de Barcelona / Parc Científic 
de Barcelona) i Mireia Galindo (Xarxa CRUSCAT, de l’Institut 
d’Estudis Catalans)

Aquest article analitza els comportaments lingüístics dels esco-
lars de Catalunya. Per començar, hom presenta la com-
posició demolingüística actual de les noves generacions
d’escolars catalans. A continuació s’analitzen els usos
lingüístics en el marc de l’educació primària a
Catalunya, tot partint d’una distinció entre dos tipus
de comunicacions: les comunicacions instituciona-
litzades, en què els interlocutors s’expressen com
a membres o representants d’alguna institució, i les
comunicacions individualitzades, en què els interlo-
cutors s’expressen a títol individual i personal.1 Finalment,
s’aborda l’impacte de les noves immigracions en els usos lin-
güístics en l’ensenyament primari. 

EL CONTEXT DE SOCIALITZACIÓ DE LES ACTUALS 
GENERACIONS D’ESCOLARS A CATALUNYA: 
EL MARC DEMOLINGÜÍSTIC

A hores d’ara, la composició demolingüística de la població escolar catalana és poc cone-
guda. Fins allà on sabem, tot fa pensar que després d’una davallada important durant
els setanta, el percentatge d’infants de llengua inicial catalana va anar augmentant len-
tament des de 1982 fins com a mínim l’any 1992 (vegeu el gràfic núm.1). 

L’article analitza els

comportaments lingüístics 

dels escolars de Catalunya. 

Té en compte tant les seves

comunicacions en l’àmbit

acadèmic com les personals

i individuals.
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De fet, l’increment moderat del català com a llengua inicial segueix les pautes de trans-
missió intergeneracional identificades en diversos estudis recents (Torres, 2003; 2005;
Galindo i Rosselló, 2004): sembla que (a) pràcticament tots els progenitors de llengua
inicial catalana transmeten aquesta llengua, (b) un bon nombre de castellanoparlants
inicials opta per transmetre el català als seus fills, sobretot en parelles lingüísticament

Altres llengües  

Català i altres llengües

Castellà      

Català i castellà      

Català 

Gràfic 1 � Població escolar de Catalunya en el curs 1995-1996.
Llengua familiar per anys de naixement.
Percentatges

1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

20

1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9

0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

45,0 46,5 46,6 45,0 45,0 45,2 46,0 47,9 48,8 50,7 51,7

12,0 11,7 12,1 15,5 16,1 17,5 17,1 15,7 15,1 13,7 12,8

40,8 39,5 39,3 37,7 37,2 35,6 35,3 34,9 34,6 34,0 34,2

Font: Torres (2003, p. 64), a partir de les dades provinents del cens lingüístic escolar del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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mixtes (català/castellà), i (c) el diferencial de natalitat entre
catalanoparlants i castellanoparlants d’anys enrere sem-
bla que ha desaparegut.

Atès que a mitjan anys noranta els censos lingüístics
escolars van deixar de recollir la llengua inicial de l’a-

lumnat, no es pot afirmar amb seguretat si l’evolució
moderadament positiva del català com a llengua inicial s’ha

anat mantenint, s’ha accelerat o s’ha modificat en els darrers
anys. El que sí que es pot afirmar és que, al llarg dels darrers cinc

anys, el nombre d’infants d’origen forà ha augmentat de manera sostinguda i en dos
sentits. D’una banda, s’ha incrementat el nombre de nats fora de Catalunya, sobretot
de fora de les fronteres estatals (fins a situar-se, en el curs 2004-2005, en el 10,93%
de l’alumnat de primària).2 D’altra banda, ha augmentat el nombre d’infants nascuts
a Catalunya amb progenitors de fora (segons l’Idescat, més del 21% dels naixements
registrats a Catalunya l’any 2004 eren fills de parelles formades per una o dues perso-
nes estrangeres).3

Tot i que actualment les dades demolingüístiques sobre la població escolar estrangera
són escasses, se sap que poc més de la meitat dels nouvinguts prové d’Amèrica Central
i del Sud, els quals, si tenen el castellà per llengua inicial única o compartida, segura-
ment tenen una competència notable en aquesta llengua (Freixa, 2003). Pel que fa a
la resta, la majoria són al·loglots, és a dir, de llengua inicial altra que català i castellà,
entre les quals destaquen les llengües del Magrib (gràfic núm. 2).

Ras i curt: fins al 1992, el català va créixer de manera lenta però sostinguda com a pri-
mera llengua dels infants nascuts a Catalunya. Aquesta tendència hauria fet que durant
els anys noranta el català hagués arribat a superar el castellà com a llengua inicial dels
escolars catalans; tanmateix, no es disposa de dades per poder afirmar que això hagi
esdevingut així. El que sí que se sap és que, durant els darrers anys, l’escola catalana
ha incorporat un nombre creixent d’infants d’origen forà, la meitat dels quals són his-
panòfons, i l’altra meitat al·loglots. 

Així, doncs, les dades disponibles permeten organitzar la població escolar actual de
Catalunya en quatre grans col·lectius segons la llengua inicial: (1) dos grans grups, cata-
lanoparlants inicials i castellanoparlants inicials (al qual se sumen els hispanòfons llati-
noamericans), cadascun dels quals se situaria entre el 40 i el 45% del total; un grup
de bilingües inicials, entre el 10 i el 15%; i un reduït grup d’al·loglots inicials que se
situaria al voltant del 4-5%.4

Fins al 1992, 
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de manera lenta però
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a Catalunya.

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 97



98 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

L’ÚS INSTITUCIONALITZAT DEL CATALÀ 
EN L’ESCOLA PRIMÀRIA

Tot i que es disposa de poques dades,5 sembla que,
actualment, el català és la llengua vehicular majorità-
ria de l’ensenyament primari a Catalunya (gràfic núm.
3). D’acord amb les dades del darrer cens lingüístic rea-
litzat per l’aleshores Departament d’Ensenyament (curs
1999-2000), el 96% de l’alumnat assisteix a escoles en
què la docència es fa pràcticament tota en català (també
inclou centres en què s’imparteix una assignatura en cas-

Gràfic 2 � Desglossament per zones d’origen de l’alumnat 
estranger d’educació primària a Catalunya. 
Curs 2004-2005. Xifres absolutes i percentatges 
sobre el total de l’alumnat

Font: elaboració pròpia a partir de www.gencat.net/educacioiuniversitats
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� Resta d’Europa; 3.495; 0,95%

� Resta d’Àfrica; 1.748; 0,47%

� Unió Europea; 2.458; 0,67%
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tellà, a més de les assignatures de llengua i literatura castellanes). L’ensenyament bilin-
güe acull poc més del 4% de l’alumnat, i l’ensenyament exclusivament en castellà —i
també en llengües estrangeres— té una presència marginal.

A la pràctica, però, sembla que l’ús del castellà per part dels docents
era superior del que mostren les dades anteriors. Partint de
les dades declarades obtingudes en una mostra de 132 esco-
les entre els anys 1998-2000, Vial i Canal (2002) identi-
fiquen un 10% d’escoles on «el professorat parla als
alumnes una mica més en català que en castellà». La
situació en contextos no docents era pràcticament la
mateixa, ja que en 9,4% dels centres l’alumnat decla-
rava que el professorat els parlava «tant en català com
en castellà». A aquest percentatge encara cal afegir-hi
21,3% d’escoles en què es deia que el professorat parlava
«més en català que en castellà» (Vial i Canal, 2002, p. 23).
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Gràfic 3 � Evolució de l’alumnat d’ensenyament primari 
a Catalunya segons la llengua d’escolarització. 
1986-2000. Percentatges
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Font: censos lingüístics escolars del Departament d’Educació i Universitats.

42,46 33,03 24,51

56,45 33,64

72,94 23,62

81,45 18,01

95,91

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 99



100 QUADERNS D’AVALUACIÓ 6

Les dades apuntades són totes declarades. Si girem els ulls cap a dades observades, la
situació és lleugerament diferent. Així, en l’estudi desenvolupat sobre una mostra d’en-
registraments en 52 escoles de tot Catalunya entre 1996-1998 (Vila i Vial, 2000, apro-
fundit posteriorment a Galindo, 2006),6 es detectava que, en situacions informals, un
23% dels torns de parla que els mestres adreçaven als infants havien estat pronunciats
en castellà i un 77% en català.7

Si, en comptes de la llengua emprada pels mestres, s’analitza la que usa l’alumnat per
adreçar-s’hi, la situació es modifica sensiblement. Vial i Canal (2002) identificaven un
percentatge important de centres en què l’alumnat s’adreçava al professorat «tant en
castellà com en català» en situació docent (10,4%) i «més en castellà que en català»
en situació no docent (30,7%). En el corpus Vila, Vial i Galindo, la majoria dels torns de
parla que els infants adreçaven als mestres en els contextos no docents eren en llengua
catalana (60,6%), però el castellà assolia una presència també destacada (gairebé el 40%).

La darrera dada disponible sobre els usos lingüístics a les aules la proporcionava 
el Departament d’Educació l’abril del 2005: segons la Inspecció d’Educació, entre un
10% i un 20% de les classes als centres de primària (tant públics com privats) es feien
en castellà.

En definitiva, el percentatge d’aules d’educació primària que no funciona en català sem-
bla que és ara com ara superior al que suggerien les dades oficials cinc o sis anys enre-
re. Ara bé, no es pot discernir amb precisió si aquestes xifres corresponen a un incre-
ment real de la docència en castellà o més aviat a l’aflorament de pràctiques més o
menys bilingües anteriorment no declarades. 

LES COMUNICACIONS INDIVIDUALITZADES 
DE L’ALUMNAT

La preeminència del català en els usos institucionalit-
zats de l’educació primària no es reprodueix en les
comunicacions més individualitzades de l’alumnat. En
termes generals, el català només assoleix una posició
secundària, per darrere del castellà, en les converses
entre iguals.

En les converses 

entre iguals dels 

escolars, el català assoleix

una posició secundària, 

per darrere del castellà.

quaderns 6 OK  6/11/06  11:31  Página 100



EEll ccoonneeiixxeemmeenntt ddee lleess lllleennggüüeess aa CCaattaalluunnyyaa   101

D’acord amb els resultats de l’únic estudi basat en enregistraments d’una mostra àmplia
d’escoles de Catalunya (corpus Vila, Vial i Galindo),8 les pràctiques lingüístiques dels
escolars en el context de l’hora del pati estaven polaritzades entre el castellà i el cata-
là, però en proporcions desiguals: l’ús del primer quasi doblava el del segon. Els torns
que incloïen alguna alternança de codis9 entre aquestes dues llengües constituïen una
proporció molt baixa (entre 1% i 2%) dels torns de paraula enregistrats. Les llengües
diferents d’aquestes dues assolien una presència insignificant.

Aquests resultats evidencien, d’una banda, que el català no
és la llengua predominant als patis de les escoles, i, de l’al-
tra, que el català continua ocupant, en aquests patis, un
espai molt significatiu. Un espai, però, que es distribueix
de manera irregular arreu de Catalunya i que segueix unes
pautes molt relacionades amb la demolingüística.

Gràfic 4 n Llengua dels torns de paraula enregistrats en 
contextos informals en 52 escoles de Catalunya. 
Percentatges

Font: corpus Vila, Vial i Galindo.
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La composició demolingüística del centre

En termes generals, el català es parla als patis en
què hi ha infants de llengua familiar catala-
na: l’ús del català en els centres amb menys
d’un 30% d’alumnat catalanoparlant és
molt inferior (6%) al percentatge d’ús de
català en els centres en què l’alumnat
catalanoparlant familiar està entre 30%
i 70% (31% de català). I aquest percen-
tatge és considerablement inferior al que
es registra en els centres amb més d’un
70% de catalanoparlants, on s’emeten en
català el 82% de les produccions lingüístiques
(gràfic núm. 5).

El català no sols és present als patis de les escoles catalanes, sinó que fins i tot arriba a
ser dominant en un bon nombre de centres. Ara bé, la posició del català en contextos
que l’afavoreixen és inferior a la del castellà en contextos que afavoreixen aquesta altra
llengua: si, en els centres amb menys del 30% d’alumnat catalanoparlant, gairebé el
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Font: corpus Vila, Vial i Galindo.
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Gràfic 5 � Torns de paraula en català i castellà segons
el percentatge d’alumnat catalanoparlant 
del centre. Percentatges
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94% dels torns de parla són en castellà, en els centres amb més del 70% d’alumnat
catalanoparlant només un 82% dels torns que es produeixen són en català. A les esco-
les intermèdies, l’ús del castellà supera el del català en una proporció de 69% a 31%. 

En altres paraules, l’ús del castellà sol ser superior a la seva demografia, mentre que
l’ús del català és inferior al seu nombre de parlants familiars.

La llengua familiar dels interlocutors

Al paper desigual que la demografia té en els usos de català i castellà, cal afegir un
altre factor que afavoreix la presència del castellà: els catalanoparlants i els castellano-
parlants no mostren la mateixa tendència a emprar les respectives segones llengües.
Els primers es passen al castellà molt més que no pas els segons ho fan al català.

Això és el que pot observar-se en el gràfic núm. 6, provinent del corpus Vila, Vial i
Galindo. Tant catalanoparlants (CT) com castellanoparlants (CS) tendeixen a utilitzar més
la llengua apresa a la llar que l’altra amb què estan en contacte, però en proporcions
desiguals: 4 de cada 5 torns que emeten els castellanoparlants són en la seva llengua
familiar, mentre que els catalanoparlants només pronuncien en català 3 de cada 5 torns.
El comportament dels bilingües familiars (BI) es troba a mig camí del dels altres dos grups
lingüístics, tot i que s’acosta més al dels castellanoparlants: emeten més torns en cas-
tellà (3 de cada 5) que en català.
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Gràfic 6 � Torns de paraula en català i castellà segons 
la llengua familiar del parlant. Percentatges

Font: corpus Vila, Vial i Galindo
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Aquestes consideracions de tipus quantitatiu han de complementar-se amb considera-
cions de tipus qualitatiu. Hom ha assenyalat sovint que, en el domini de llengua cata-
lana, és general l’aplicació de la norma d’adaptació o de convergència al castellà, o de
subordinació del català. D’acord amb aquesta norma social,10 els catalanoparlants es
decanten pel català o pel castellà en funció de la llengua familiar dels altres participants
en la conversa, de manera que usen el català amb catalanoparlants i el castellà amb
no catalanoparlants. En canvi, d’acord amb aquesta norma social, els castellanoparlants
se serveixen sempre del castellà independentment del grup lingüístic de pertinença dels
interlocutors. Doncs bé, fins a quin punt, en contextos informals, els escolars catalans
segueixen aquesta norma?

Segons les dades recollides en el corpus Vila, Vial i Galindo, en les converses entre mem-
bres del mateix grup lingüístic familiar, els infants se serveixen principalment de la seva
llengua inicial (gràfic núm. 7): el 98% dels torns de parla intercanviats entre castella-
noparlants i el 92% dels torns entre catalanoparlants es produeixen en castellà i cata-
là, respectivament. Els bilingües segueixen les dinàmiques ja apuntades: el seu com-
portament s’acosta al dels castellanoparlants (55% de castellà versus 45% de català).

En les interaccions intergrupals, els castellanoparlants se serveixen de la seva segona
llengua, el català, en el 24% dels torns que adrecen als bilingües familiars, i en 31%
de les comunicacions amb catalanoparlants. L’ús que fan els catalanoparlants del cas-
tellà és superior: és la llengua del 25% de les interaccions amb bilingües i representa
el 69% dels torns adreçats a castellanoparlants. Finalment, els bilingües s’adapten a la
llengua de l’interlocutor: parlen en català als catalanoparlants
i en castellà als castellanoparlants en el 80% dels casos. 

En altres mots: si bé hi ha un ús d’ambdues llengües
per part de tots tres grups lingüístics, la tendència
principal és la de convergir cap al castellà per part
de catalanoparlants i de bilingües familiars. No hi
ha, per tant, un compliment categòric de la norma
de convergència al castellà, però, en termes gene-
rals, els capteniments dels informants s’hi acosten
considerablement.

Resulta interessant de constatar que les tries lingüístiques no
es produeixen de la mateixa manera arreu del territori. Si s’analitza la distribució dels
torns de parla en català i en castellà segons la composició demolingüística del centre
(percentatge de catalanoparlants inicials), els resultats són ben diferents. En les escoles

Tot i que els tres grups

lingüístics (catalanoparlants,

castellanoparlants i bilingües) usen

el català i el castellà en 

les seves comunicacions personals,

la tendència principal és la de

convergir cap al castellà.
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amb menys del 30% d’alumnat catalanoparlant, la subordinació del català és tan forta
que, fins i tot, el castellà s’imposa en les converses entre catalanoparlants. Els canvis
comencen a entreveure’s en els centres amb un percentatge similar de catalanoparlants
i castellanoparlants, on es detecten uns comportaments propers als que marca la norma
de convergència al castellà. Finalment, la situació varia substancialment en les escoles
en què l’alumnat catalanoparlant supera el 70%, on el català predomina en gairebé
totes les interaccions. Tanmateix, i a diferència d’allò que s’observava en els centres amb
menys catalanoparlants, aquí el català no penetra significativament en les interaccions
entre castellanoparlants.

En resum, el català és present en un bon nombre de patis d’escoles catalanes, però per-
què l’ús del català superi el del castellà cal que el català tingui un paper rellevant en
l’entorn. Altrament, la presència de castellà, per poc important que sigui, fa augmen-
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Gràfic 7 � Llengua dels torns de parla que s’intercanvien 
castellanoparlants, bilingües familiars 
i catalanoparlants

Font: corpus Vila, Vial i Galindo.
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tar espectacularment els usos en aquesta llengua.
D’altra banda, els castellanoparlants romanen molt
més instal·lats en l’ús de la seva llengua familiar que
no pas els catalanoparlants: perquè els primers es
passin al català cal que totes les condicions exter-
nes siguin favorables a l’ús d’aquesta llengua; en
canvi, els catalanoparlants abandonen la llengua de

la llar amb més facilitat. Els bilingües mostren un com-
portament més acostat al dels castellanoparlants.

El paper de l’escola en la promoció de l’ús del català

L’estudi de Vila, Vial i Galindo també permet veure fins a quin punt l’escola és un espai
de promoció de l’ús del català. A primera vista, i d’acord amb
les dades d’aquesta recerca, sembla que els usos infor-
mals de català serien superiors en els centres que
impartien pràcticament tota la docència en cata-
là que no pas en els centres que se servien par-
cialment del català, parcialment del castellà. Ara
bé, cal tenir en compte que la majoria dels cen-
tres que declaren impartir part de la docència
en castellà s’ubiquen en zones lingüísticament
molt descatalanitzades i compten amb alumnat
predominantment castellanoparlant. És per això
que cal matisar aquestes dades mitjançant el per-
centatge d’alumnat catalanoparlant del centre, encreua-
ment que permet extreure conclusions força més interessants
(gràfic núm. 8).

En primer lloc, la docència en ambdues llengües en zones d’escassa presència de cata-
lanoparlants (cat1 ≤ 30%) implica la pràctica desaparició del català com a llengua de
comunicació entre iguals. És a dir, si el català no té un paper destacat en l’entorn esco-
lar, aquesta llengua desapareix dels contextos informals. En segon lloc, en els entorns
més catalanitzats (cat1 > 70%), l’ús de totes dues llengües com a vehiculars de l’en-
senyament no es tradueix en més ús del castellà. En tercer lloc, és en les situacions demo-
lingüísticament barrejades (30% < cat1 ≤ 70%) on les opcions de llengua vehicular sem-
blen tenir alguna incidència: de fet, és aquí on els usos de català augmenten en les
escoles que se serveixen principalment d’aquesta llengua en la docència.

El català és present 

en un bon nombre de patis

d’escoles catalanes, però 

perquè l’ús del català superi 

el del castellà cal que el català

tingui un paper rellevant 

en l’entorn.

L’ús del català com 

a llengua vehicular a l’escola
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En altres mots, l’ús del català com a llengua vehicular de l’escola no modifica substan-
cialment els comportaments dels escolars, però sembla que incideix en el manteniment
de cert ús del català en contextos de forta minorització i en la incorporació de caste-
llanoparlants a l’ús actiu del català en els contextos mixtos.
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ELS REPTES DE LES NOVES IMMIGRACIONS

Al llarg dels darrers cinc anys, la presència d’infants estrangers en
les aules catalanes s’ha incrementat de manera significati-
va, fins al punt que aquest col·lectiu ja representava el
10% del total de la població escolar de primària en
el curs 2004-2005. Ara com ara, hom disposa de
poques dades fiables i generalitzables pel que fa al
comportament lingüístic de l’alumnat nouvingut a
Catalunya, per diverses raons: en primer lloc, els
nous fluxos immigratoris són relativament recents,
i això fa que encara no hi hagi prou recerca acumu-
lada; en segon lloc, les principals eines demoscòpiques
no reflecteixen adequadament els capteniments lingüístics
dels nous immigrants, i, a més, els pocs treballs de recerca
(socio)lingüística disponibles adopten perspectives poc demolingüístiques, la qual cosa
n’impedeix una adequada projecció.

A tot això s’hi han d’afegir dos altres factors que compliquen encara més l’anàlisi dels
comportaments lingüístics d’aquest col·lectiu: d’una banda, la seva distribució irregu-
lar en el territori, i, de l’altra, la seva gran heterogeneïtat. Pel que fa a la irregularitat
del seu assentament territorial, només cal comparar les dades que publica el Departa-
ment d’Educació i Universitats sobre la distribució de les noves immigracions per comar-
ques: durant el curs 2004-2005, per exemple, el 19,9% de l’alumnat de primària de
l’Alt Empordà era estranger, mentre que aquest col·lectiu només representava el 5,5%
de la població escolar del Ripollès.

Quant a l’heterogeneïtat dels escolars procedents de les noves immigracions, totes les
fonts coincideixen a assenyalar que els processos d’integració lingüística són sensible-
ment diferents d’acord amb l’edat dels individus implicats; la concentració de les pobla-
cions nouvingudes; el seu origen i llengua inicial; el seu projecte migratori (retorn ràpid,
mobilitat o instal·lació definitiva a Catalunya); les seves ideologies lingüístiques; la seva
integració/segregació respecte de les xarxes socials d’autòctons; l’àrea de residència; l’o-
cupació dels seus pares i mares; i la seva visibilitat etnocultural, entre altres factors.

Malgrat que no es disposa ni de gaires dades locals ni de dades globals i que hi ha una
acusada heterogeneïtat interna, amb totes les precaucions possibles, sembla que es poden
plantejar algunes línies generals dels usos lingüístics de les noves immigracions: en ter-

Els processos d’integració

lingüística de les noves

immigracions varien en funció 

de diversos factors, un dels quals 

és la seva llengua inicial.
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mes generals, molts infants estrangers situen el català en
una posició secundària, fortament vinculada a la institució
escolar. Això fa que bona part dels nouvinguts incor-
porin el català al seu repertori lingüístic i l’usin en certs
contextos, sobretot vinculats amb el marc institucional
escolar, però que en molts casos el català no arribi a
esdevenir la llengua de comunicació informal majorità-
ria amb els companys autòctons (Unamuno, 2005).

Per comprendre aquesta situació, sembla especialment important tenir
en compte el factor de la visibilitat etnocultural de bona part dels nouvinguts. Aquesta
visibilitat sovint es conjuga amb les normes de tria lingüística vigents a Catalunya de
manera perjudicial per al català. La subordinació històrica del català ha desembocat
en una situació d’interposició (Aracil, 1983) per la qual el castellà s’ha convertit en la
llengua franca de la gran majoria de catalanoparlants amb els estrangers. Aquesta
interposició s’aplica de manera intensiva a les minories visibles, que són acollides en
castellà independentment de si aquesta és la seva llengua. I bona part de la població
infantil reprodueix els comportaments d’interposició, que identifica en els adults, amb
els companys nouvinguts. 

En segon lloc, cal tenir present la diferència entre el col·lectiu d’hispanoamericans i
el d’al·loglots. En termes generals, sembla que l’alum-

nat hispanòfon reprodueix el comportament dels
seus iguals de primera llengua castellana, que

s’instal·len preferentment en l’ús del caste-
llà i només es passen al català amb iguals
en contextos demolingüístics particulars. A
diferència dels infants hispanoamericans,
els al·loglots passen necessàriament per un
procés d’aprenentatge tant del català com

del castellà. En alguns contextos, els
infants al·loglots adopten el català com a

llengua de comunicació habitual (és, per exem-
ple, el cas dels magribins de Vic estudiats per

Areny, 2001). De fet, tant al Segrià com a Osona, hom
ha detectat que les actituds de l’alumnat immigrat mostren diver-

gències significatives: les actituds dels al·loglots són més positives envers el català (i
millors que envers el castellà), mentre que les actituds dels hispanoamericans són més
positives envers la seva pròpia llengua inicial que no pas envers el català (Janés, Huguet

En termes generals, 

les noves immigracions

situen el català en una

posició secundària,

fortament vinculada a 

la institució escolar.

A diferència dels infants

hispanoamericans, els que tenen

una llengua inicial diferent 

del castellà i del català passen per 

un procés d’aprenentatge tant 

del català com del castellà i 

en alguns contextos adopten 

el català com a llengua 

de comunicació habitual.
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i Chireac, 2006). Ara bé, cal no extrapolar amb massa rapidesa, ja que a bona part del
país, sobretot en les àrees amb més predomini d’alumnat de llengua no catalana, una
majoria dels infants al·loglots acaba adoptant el castellà com a llengua d’interrelació,
fins i tot amb catalanoparlants.

En la mesura que hom preveu que l’alumnat nouvingut continuarà creixent en un futur
immediat, la qüestió del comportament lingüístic d’aquest col·lectiu resulta crucial per
no perdre els guanys que, en els darrers anys, ha experimentat el català entre la pobla-
ció nascuda a Catalunya.

CONCLUSIONS

El català és la llengua vehicular de la majoria de centres d’educació primària de Catalunya.
Tanmateix, hi ha un percentatge petit, però significatiu, de centres que usen el cata-
là i el castellà com a llengües vehiculars de la docència, i un percentatge encara més
significatiu d’infants que no ha arribat a incorporar l’hàbit d’adreçar-se en català als
mestres. Les veus que alerten d’un retrocés progressiu del català com a llengua d’es-
colarització primària acostumen a atribuir-lo a la incorporació d’alumnat nouvingut,
sobretot hispanoamericà; és probable, però, que part d’aquest retrocés sigui més aviat
originat per l’aflorament de pràctiques lingüístiques anteriorment no declarades.

En els usos individualitzats, als patis de les escoles el català hi és viu, però minoritari
en relació amb el castellà. Aquesta situació es pot explicar per un factor demogràfic

(un percentatge important dels escolars és de primera llen-
gua castellana) i per un factor sociolingüístic (les noves

generacions reprodueixen les pautes de tria lin-
güística imperants a Catalunya: així, l’alumnat

catalanoparlant tendeix a parlar en castellà
molt més que no pas els infants castellano-
parlants en català). 

Malgrat que es disposa de poques dades
sobre la incorporació dels al·loglots a l’ús actiu

del català, sembla que per a la majoria d’aquest
col·lectiu el català ocupa una posició secundària,

lligada a contextos escolars i institucionalitzats.

Les noves generacions

reprodueixen les pautes

de tria lingüística imperants 

a Catalunya: l’alumnat 

catalanoparlant tendeix 

a parlar en castellà molt més

que no pas els infants 

castellanoparlants 

en català.  
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Tanmateix, diversos factors com ara l’edat d’arribada, la residència en àrees amb fort
ús ambiental del català, o la intensitat d’interacció amb autòctons catalanoparlants,
fan que un cert percentatge d’infants al·loglots s’incorpori a l’ús habitual del català, i
fins i tot en faci la seva llengua d’instal·lació preferent.

Notes

1 Per a la definició d’aquests termes, vegeu Corbeil (1980), Bastardas (2003), Comissió de l’ús interpersonal
del GCS (2003), Vila (2003) i Vila i Galindo (2006).

2 Xifra obtinguda a partir de les dades que proporciona http://www.gencat.net/educacioiuniversitats

3 http://www.avui.cat/avui/diari/docs/index4.htm

4 Les darreres xifres conegudes (veg. nota 3) insinuen un augment del pes dels al·loglots sobre el total, de
manera que tal vegada podrien situar-se vora el 6%.

5 Els estudis sobre els usos lingüístics en l’educació primària, sobretot pel que fa als usos individualitzats, són
escassos. Es disposa de tres fonts d’informació de perspectiva macrosociolingüística: (1) els censos lingüístics
escolars ja esmentats, elaborats pel Departament d’Educació i Universitats, (2) el corpus Vila, Vial i Galindo
(Vila i Vial, 2000; Galindo, 2006), i (3) l’enquesta de Vial i Canal (2002). També es disposa d’un cert nom-
bre d’estudis de cas, centrats en un nombre reduït de centres i analitzats generalment mitjançant metodo-
logies etnogràfiques: Bastardas (1986), Mena, Serra i Vila (1994), Vila (1996), Gamisans et al. (1996), Unamuno
(1997), Prat (1997), Jiménez (1997), Costa (1999), de Rosselló (2001), Areny (2001), Areny i Portell (2004),
Cobos i Feu (2004), Casas (2004) i Unamuno (2005).

6 A partir d’aquí ens hi referim com a corpus Vila, Vial i Galindo.

7 Cal recordar que, en aquesta recerca, la mostra d’interaccions entre docents i discents era comparativa-
ment reduïda, ja que l’objectiu del treball eren les relacions entre alumnes.

8 Basat en una mostra d’alumnat de sisè de primària d’escoles de tot Catalunya.

9 S’inclou sota aquest rètol tota inserció d’elements d’una L2 plenament activada; no s’hi inclouen els man-
lleus establerts (= amb certa difusió) en la llengua receptora, els fenòmens de convergència sintàctica ni les
interferències foneticofonològiques. 

10 En sociolingüística –i en sociologia– s’empra el concepte de norma social per tal d’explicar els comporta-
ments rutinitzats, que no demanen reflexió, sinó que s’apliquen de manera força automàtica en el si d’una
comunitat donada. Les normes de comportament són apreses de manera inconscient, sovint no són ni per-
cebudes pels qui les apliquen, però es reprodueixen una vegada i una altra. Òbviament, les normes socials
coneixen excepcions, i poden ser vulnerades, conscientment o inconscientment, però és la seva recurrència
inconscient el que els dóna caràcter normatiu.
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L’èxit de la integració de la població
d’immigrants és essencial per asse-
gurar la cohesió social en els països
que en reben. La immigració apor-
ta un capital humà ric que, si és
nodrit amb cura, pot contribuir po-
sitivament al benestar econòmic i a
la diversitat del país d’acollida. Tot i
així, aprofitar aquest potencial és un
dels reptes més grans dels sistemes
polítics. Quines barreres hi ha avui
en dia per als immigrants joves? Pot
l’escola contribuir a reduir aquestes
barreres i, alhora, ajudar els immi-
grants joves a tenir èxit als seus paï-
sos d’adopció?

Basant-se en les dades de PISA, el
volum On l’alumnat immigrant té
èxit. Estudi comparatiu del rendi-
ment escolar i el compromís en el
PISA 2003 examina el rendiment
escolar de l’alumnat en un context
immigrant i el compara amb els seus
homòlegs nadius. A més de pro-
porcionar informació de les actua-
cions que fan els països per a la inte-
gració dels immigrants, l’informe
examina altres factors que influeixen
en el rendiment escolar de l’alumnat
immigrant –com les actituds envers
l’escola, la motivació i les estratègies
d’aprenentatge, el context social i la
llengua que parlen a casa– tot
aportant reflexions que són valuoses
per a la política educativa dels dife-
rents països.

Resultats de l’avaluació de l’expres-
sió oral que es va dur a terme en una
submostra de 113 centres, dels 450
que van participar en l’avaluació de
l’educació primària del 2003, coor-
dinada per l’IE (Instituto de Evalua-
ción), aleshores anomenat INECSE
(Instituto Nacional de Evaluación y
Calidad del Sistema Educativo).

L’estudi avalua la capacitat que té
l’alumnat de sisè d’educació primà-
ria per descriure una il·lustració i
dóna a conèixer el programa Expresa
2003, que permet una anàlisi auto-
matitzada de les dades.

L’estudi ofereix els resultats obtin-
guts en funció del sexe de l’alumnat,
de la titularitat dels centres i del nivell
cultural de les famílies. Es relacionen
resultats amb variables de context
familiar i de processos educatius. El
volum es tanca amb una fitxa meto-
dològica i un apartat de conclusions. 

Where Immigrant Students Succeed.
A comparative Review of Performance
and Engagement in PISA 2003.
OECD, 2006

Evaluación de la expresión oral.
Educación primaria 2003. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia,
Instituto de Evaluación, 2006

REVISTA DE LLIBRES 

Es pot consultar el document a l’adreça següent:
http://www.pisa.oecd.org/document/44/0,2340,en_32252351_32236173_36
599916_1_1_1_1,00.html

Es pot consultar el document a l’adreça de l’IE:
http://www.ince.mec.es/pub/pubeva.htm#ref18
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Diagnòstic de la formació de persones
adultes a Catalunya. Centres i aules del
Departament d’Educació i Universitats,
del Departament de Justícia i
municipals. Barcelona: Departament
d’Educació i Universitats, Consell
Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu, maig de 2006

Encarregat pel Consell Superior del
Sistema Educatiu a un equip de re-
cerca procedent de diferents insti-
tucions, el Diagnòstic de la forma-
ció de persones adultes a Catalunya.
Centres i aules del Departament
d’Educació i Universitats, del Depar-
tament de Justícia i municipals ana-
litza en profunditat els nivells de for-
mació de les persones adultes i la
política educativa de persones adul-
tes a Catalunya a través d’un treball
de camp desenvolupat en un total
de 162 centres i aules.

La metodologia participativa de
l’estudi ha permès recollir i analitzar
l’opinió dels usuaris de la formació
de persones adultes, del professo-
rat, del futur professorat, dels orga-
nitzadors i de l’Administració, la qual
cosa permet tenir una visió de 
conjunt del sistema real i plena
de matisos.

L’apartat final de l’estudi conté
cinquanta conclusions i cinquanta
propostes que han de donar ele-
ments per a l’elaboració d’un model
de l’educació de les persones adul-
tes específic i contextualitzat, que
sens dubte serà útil a la futura Llei
d’educació permanent de Catalunya. 

PIRLS 2006. Estudi Internacional sobre
el progrés en comprensió lectora. Marcs
teòrics i especificacions d’avaluació.
Barcelona: Departament d’Educació,
Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu, abril de 2006

El número 5 de la col·lecció «Docu-
ments», PIRLS 2006. Estudi Inter-
nacional sobre el progrés en com-
prensió lectora. Marcs teòrics i
especificacions d'avaluació, conté el
marc conceptual de l’avaluació inter-
nacional sobre la capacitat lec-
tora dels nens i nenes de 4t curs 
de l’educació primària. L’avaluació,
promoguda per la IEA (Associació
Internacional per a l’Avaluació del
Rendiment Educatiu), permet obte-
nir dades comparatives a escala
internacional i proporciona infor-
mació detallada sobre el suport
familiar a la lectura i sobre el seu
ensenyament en els centres do-
cents. Catalunya participa en l’ava-
luació internacional coordinada per
l’INECSE amb vint-i-dos centres, que
formen part de la mostra estatal.

A banda del marc teòric i de les
especificacions d’avaluació, el volum
conté textos d’exemple amb les pre-
guntes corresponents i les guies de
puntuació i també una comparació
entre l’estudi PIRLS i el PISA. 

Es pot consultar el document a l’adreça del Consell:
http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/pub_rec.htm

Es pot consultar el document a l’adreça del Consell:
http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/pub_rec.htm
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5 L’avaluació de centres. Canvis per a la millora. Abril de 2006

4 L’avaluació del sistema educatiu per al 2006. Gener de 2006

3 Educació primària 2003. Avançament de resultats. Setembre de 2005

2 La llengua anglesa al batxillerat 2004. Avançament de resultats. Abril 2005

Col·lecció «Documents»

06 Diagnòstic de la formació de persones adultes a Catalunya. Centres i aules 
del Departament d’Educació i Universitats, del Departament de Justícia 
i municipals. Maig de 2006

05 PIRLS 2006. Estudi internacional sobre el progrés en comprensió lectora. 
Marcs teòrics i especificacions d’avaluació. Abril de 2006

04 El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia. Breus apunts sobre 
el sistema educatiu finlandès i català. Barcelona, octubre de 2005

03 PISA 2003. Ítems alliberats. Barcelona, maig de 2005

Col·lecció «Informes d’avaluació»

9 L’avaluació de l’educació primària 2003. Barcelona, gener de 2006

8 Resultats de l’alumnat de Catalunya i ítems alliberats. Informe PISA 2003. 
Barcelona, 2005

7 La situació de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya 2000-2004. 
Barcelona, juliol de 2005 

Col·lecció «Sistema d’indicadors»

9 Sistema d’indicadors d’ensenyament de Catalunya. Barcelona, 
octubre de 2005

Pla d’Avaluació. Projecte del Departament d’Educació. Barcelona, abril de 2005

Totes aquestes publicacions es poden consultar a la pàgina web del Consell: 
www.gencat.net/educacio/csda/index.htm

PUBLICACIONS RECENTS DEL CONSELL
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El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu és un òrgan 
consultiu del Departament d’Educació i Universitats que té com a objectiu
efectuar una tasca d’anàlisi i d’avaluació del sistema educatiu.

www.gencat.net/educacio/csda/index.htm

Via Augusta, 202 
Edifici Annex, 2n pis
08021 Barcelona

ALERTA: Posar Codi de barres a la pastilla blanca
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