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Després d'una kpoca on es pressuposava 1'6s quasi automitic de la llengua materna en els 
primer nivells de l'ensenyament (UNESCO, 1953), diverses experikncies escolars a diferents 
situacions d'arreu del món amb llengües en contacte semblen indicar que, si bé hi ha casos en 
els quals els infants necessiten ser escolaritzats en la llengua de la llar, en d'altres és possible, 
i fins i tot beneficiós, fer-ho en una altra llengua. 

La reflexió sobre aquestes experikncies distingeix, grosso rnodo, tres tipus de variables a 
l'hora d'explicar per quk un canvi de llengua llar-escola pot ser, o no ser, eficaq: 

1) l'estatus social de la llengua i cultura de la llar, 
2) les actituds dels alumnes envers, i els seus motius per aprendre, la llengua de l'escola, 
3) el tipus de tractament pedagbgic per mitja del qual aquests nens i nenes accedeixen a 

la nova llengua. 
La primera variable, per tant, a tenir en compte és l'estatus social de la llengua i la cultura 

familiars, i, en conseqükncia, la imatge i valoració que els nens i nenes tinguin. En aquest pri- 
mer cas, les diferents experikncies estudiades indiquen que els alumnes amb una llengua i cultu- 
ra de la llar socialment majoritaries i fortes poden accedir a un programa d'immersió amb suficients 
garanties d'kxit. A aquests alumnes, la immersió els pot proporcionar un bon coneixement de 
la llengua de l'escola -en la mesura que seri adquirida d'una manera natural, a partir d'un 
ús real, funcional i comunicatiu-, i no els ha de suposar, a la vegada, cap fre en el desenvolu- 
pament normal de les seves habilitats en la llengua de casa; la qual, en funció de la seva domi- 
nancia, estari significativament present en l'entorn extrascolar dels referits infants. 

En relació a la segona variable anteriorment considerada, els estudis realitzats indiquen que 
l'actitud dels alumnes vers la nova llengua de l'escola, i el conjunt de factors motivacionals que 
aquests tinguin per adquirir la referida llengua, són tan responsables de l'kxit, o fracis, d'un 
programa d'immersió com les prbpies aptituds acadkmiques de cada alumnes. Els estudis re- 
marquen també, com a variable fortament relacionada amb les esmentades actitud i motivació, 
el fet que un programa amb canvi de llengua no pot venir mai imposat, ni ha de ser viscut per 
l'infant com un rebuig explícit o implícit de la seva llengua i cultura familiars. Per tant, i en 
certa manera com a conseqükncia, els nens i nenes a qui s'aplica aquest tipus de programa han 
de poder usar la llengua de casa fins que ho desitgin, o ho necessitin, i els mestres, lbgicament, 
han de ser sempre competents per comprendre aquesta llengua. 

La idea bisica de la tercera de les variables anteriorment esmentades és que cal sobretot 
garantir sempre la comunicació, és a dir, la significabilitat i l'eficicia de les interaccions que 
s'estableixen a l'aula. En primer lloc perquk els nens i nens d'aquestes edats usaran el catali 
si la comunicabilitat de les seves produccions est; assegurada. En segon lloc, perqd  la compe- 
tkncia estrictament lingüística en la nova llengua es construeix en base a, i a partir de, rutines 
verbalment poc desenvolupades perb significatives i eficaces ja des del primer moment de l'apre- 
nentatge, i que la classe ha de construir conjuntament. 

L'explicació del progrés fins ara reexit del programa d'immersió a Catalunya (50.000 alumnes 
el present curs 86-87') cal buscar-la, principalment, en el fet que s'han acomplert aquests tres 
principals requisits de tota situació de canvi de llengua llar-escola. 

Perb, i aquesta és la tesi central diaquesta comunicació, mentre els requisits 1 i 2 estan fins 
a cert punt socialment determinats i ultrapassen, en certa mesura, l'estricte marc escolar, 

1 .  70.000 el curs 88-89 segons dades dels SEDEC. 



el punt 3 depkn més específicament dels mestres i, en conseqükncia, de les condicions en quk 
aquests mestres treballen. En el nostre cas, i a causa de diverses circumsthncies, l'esmentat <<ade- 
quat tractament pedagbgic per mitja del qual els nens i nenes accedeixen a la nova llengua* 
-tercer dels requisits explicitats- ha sigut construi't fins,ara, bisicament, a partir del volunta- 
risme dels mestres que portaven les respectives experikncies. 

Mentre el projecte d'immersió era una realitat encara minorithria, aquest voluntarisme ha 
sigut generalment suficient per a resoldre l'específica problematica pedagbgica i didactica d'un 
programa amb canvi de llengua. Perb,en el moment que el projecte ha comencat a generalitzar- 
se, la manca de condicions polítiques, administratives i laborals, o l'insuficient assessorament 
tebric i practic que sobre el tema en aquest moments existeix, han quedat al descobert. L'bxit 
de la immersió sembla ara per ara prou clar, perb aquest bxit ha sorprbs la mateixa empresa. 
La immersió ha superat una bpoca construi'da sense condicions suficients, perb amb entusiasme, 
i ens trobem en aquests moments a l'inici d'una nova etapa en la qual l'augment constant de 
pares i mares que opten per aquest model d'ensenyament esta ja convertint en insuficents els 
plantejaments fins ara usats. 

En aquesta nova etapa, hom haurh de plantejar, sobretot, noves solucions respecte a la ter- 
cera de les variables anteriorment explicitades. L'existkncia o no de les condicions necessaries 
per a desenvolupar un correcte tractament pedagbgic -condicions que en el moment que l'ex- 
peribncia deixa de ser minorithria no poden ser garantides per la bona voluntat d'uns quants 
mestres- ser&, a partir d'ara, una de les qüestions essencials de les quals dependra el futur de 
la immersió a Catalunya. 

Obre el debat Joan Cubilla, del SEDEC del Departament d'Ensenyament, donant un com- 
plement d'informació sobre la immersió. Podem preveure, explica, una segona etapa d'expan- 
sió. Cal fer previsions perqd les dades actuals són insuficients, i evitar així una possible regressió 
en una tercera etapa. El model funciona, perb la situació ambiental és, segons ell, d'una gran 
fragilitat. Cal, doncs, ser hgils per saber trobar elements correctius. Pensa que I'escola privada 
serk estimulada per l'escola pública. En aquesta nova experibncia, a Sabadell, 85 % dels centres 
públics fan immersió; cal trobar mitjans per a poder atendre aquesta demanda social. Preveure 
una promoció fins a 2n del cicle inicial amb immersió. Les línies de catalh han de tenir continui'- 
tat de P4 fins a 2n del cicle inicial. Amb tot, existeixen grans interrogants i preocupacions. El 
SEDEC té dades alarmants: per exemple, un pare pot bloquejar el procés. Certs nuclis s'estan 
cohesionant contra l'escola catalana. La formació dels mestres és deficient, i altres dificultats 
fan ser relativament pessimista. 

Miquel Strubell, del Servei de Normalització Lingüística de la ~ i i e c c i ó  General de Políti- 
ca Lingüistica, precisa que durant el I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana, molts 
especialistes estrangers van quedar sorpresos per la magnitud del procés en curs i del prestigi 
social de la llenguacatalana.~n aquest procés, el paper dels ajuntaments catalans és i ha estat 
cabdal: 90% dels ajuntaments opten per la immersió. Es cert que és difícil obtenir dades preci- 
ses del procés, sobretot per poder garantir la continui'tat fins als 7 anys; amb tot, la millor garan- 
tia és l'actitud dels pares i dels municipis. 

Maria Josepa Huguet, del Seminari de Sociolingüística, remarca que el concepte d'im- 
mersió no estava previst a la Llei de Normalització Lingüística de 1983 i que d'aquest punt de 
vista s'ha de reconkixer que el bilingüisme escolar no funciona i que la solució és la immersi6. 
Amb tot, pensa que existeixen dues limitacions: 1) fins a 2n del cicle inicial, és insuficient; 2) 
el percentatge d'aplicació de la immersió és ridícul. Cal, doncs, estar alerta perqub existeix 



el perill de bunkerització entre escola catalana i escola sense immersió, proposa una escola cata- 
lana per a tothom, immersió per a tothom. 

Francesc Vallverdú, del Grup Catalh de Sociolingüística (GSC), planteja tres qüestions: 
en primer lloc, reconeix que la Llei de Normalització és bilingüística, encara que s'emfasitzi 
la noció de llengua prbpia a l'article 3 de l'Estatut, els bilingües érem els catalans quan l'objec- 
tiu hauria de ser de bilingüitzar els monolingües castellans. En segon lloc, la immersió és positi- 
va malgrat les dificultats: planteja de fet a l'escola tradicionalment castellana un bilingüisme 
additiu. Finalment, reconeix les dificultats de la valoració estadística, sobretot perqut és difícil 
de saber a partir de quina situació existeix realment immersió. Calen, doncs, estudis de valora- 
ció fiables que segurament no existeixen. 

Santi Capellades, del GCS, i mestre especialista d'ensenyament del catalh, pensa que la 
qüestió semhntica té la seva importhncia i prefereix el concepte d'ensenyament primerenc del 
catalh al d'immersió. Existeix un abús del terme d'immersió i aixb el preocupa. Ell pensa que 
no s 'enfonsar6 l'escola catalana si fracassa la immersió. De fet, només 50.000 nens dels 230.000 
són els que segueixen la immersió, i aixb no és el 75 % dels alumnes com ho diu de forma triom- 
fant el SEDEC. 

Gentil Puig, del CGS, insisteix en els canvis d'actitud dels pares que posen en relleu noves 
expectatives d'identitat molt significatives dels processos actuals. Quant al debat sobre la im- 
mersió, pensa que la responsabilitat dels pedagogs és molt important. Efectivament, si no exis- 
teixen tots els elements psicopedagbgics perqub l'experibncia sigui realment positiva per al mateix 
nen, aleshores es fa un servei dolent al país. Construir un país amb nens que no tindrien un 
ed$ci lingüistic coherent seria molt nefast per a tothom. Per aquest motiu, demana quin segui- 
ment existeix per part de les autoritats educatives i quina formació (inicial i permanent) reben 
els mestres de les Escoles Normals de Catalunya, o d'altres institucions. Conclou dient que la 
immersió ha de tenir totes les garanties d'bxit o, al contrari, caldrh parlar d'ofegament i no d'im- 
mersió. 

J.M. Artigal, ponent de conferbncia, respon globalment que les dades estadístiques són 
encara confuses i que caldrh continuar a parlar-ne. Que es tracta d'un tema amplíssim i compli- 
cadíssim, que el que ha fet és una introducció sobre el tema. Creu que no basta amb la bona 
voluntat d'uns quants. Cal preparar-nos-hi més, tots els que hi treballem, perb també cal que 
les autoritats corresponents s'hi comprometin més seriosament. 


