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En aquest article volem oferir una contribució a l'estudi de la interrelació entre codis lin- 
güístics en el procés d'aprenentatge de l'individu bi o trilingüe. El punt de partida en termes 
amplis es troba en la famosa distinció entre bilingüisme additiu i bilingüisme substractiu 
(Lambert, 1979: 190-l), que pressuposa situacions ben distintes com a resultat del fet que les 
llengües en presbncia poden rebre atribucions diferents quant a prestigi. Perb, al nostre enten- 
dre, no esth fora de lloc demanar-se pels factors prbpiament lingüístics: les possibilitats quant 
a diversificació estilística, a través del contacte amb usos elaborats que són sancionats per l'es- 
cola. Aquests factors necesshriament han d'incidir en el bagatge lingüístic en L1 que els esco- 
lars posseeixen en entrar o assoleixin en progressar dins d'un sistema d'escolarització en L2, 
i secundariament s'imbriquen en la valoració que aquests facin tant de la prbpia llengua com 
de les altres amb les quals mantinguin contacte. 

El plantejament és coherent amb els resultats finals de l'experibncia canadenca i també 
explica els resultats positius que obtenen grups d'immigrants o minories btniques en progra- 
mes que assignen funcions rellevants a llengües i cultures tradicionalment marginades (Nga- 
lasso, 1990; Biniés, 1991; Domenech i Landa, 1991); i fins i tot permet postular la inadequació 
de certs programes que condemnen al frachs alumnes de llengua minorithria que reben l'edu- 
caci6 en L2 (Hernández-Chávez, 1984). 

Un enfocament específicament lingüístic és proposat per Cummins (1979) a través de la 
hipbtesi d'interdependbncia. El desenvolupament interdependent entre llengües, postulat per 
aquesta hipbtesi, indicaria que en condicions en que l'entorn lingüístic facilita l'adquisició 
d'habilitats en L I ,  l'exposició intensa a l'L2 ser5 facilitadora en l'adquisició de competbncia 
en aquesta llengua sense perjudici per a l'anterior. 

Aquesta proposta ha tingut els seus paral.lels en el terreny de la psicolingüística més expe- 
rimental, com ara Lambert (1972), Potter, Eckardt i Feldman (1984), reprbs posteriorment a 
Kroll i de Groot (1997), al costat de treballs similars. Es tracta d'un dels diversos mecanismes 
proposables d'accés al lbxic per als bilingües, amb l'afegit atractiu que se'n fa una versió evo- 
lutiva (developmental hypothesis): des de la situació de bilingüisme no equilibrat (nonjluent 
bilinguals) a la de bilingüisme equilibrat (f2uent bilinguals). Per a la primera situació es pro- 
posa un model anomenat word association model (ho podem traduir, amb precaucions, com a 
"model d'associació lbxica") i per a la segona es proposa l'anomenat concept mediation model 
("model de mediació conceptual"). Kroll i Sho11 (1997) proposen altres possibles models que, 
en essbncia, reforcen a partir de proves empíriques la solidesa de la idea que hi ha un emma- 
gatzematge conceptual comú per a les dues llengües dominades per un individu bilingüe, si és 
que les dues llengues són dominades en una mesura similar. Altres referbncies en el mateix 



sentit són Chen (1992), que ofereix una discussió sobre els contrastos entre tots dos models, i 
Cook (1997), que apunta la possibilitat que el bilingüisme tingui implicacions en hrees no 
estrictament lingüístiques de l'activitat cerebral (Kim, Relkin, Lee i Hirsch, 1997, per a evi- 
dkncies en el camp neurolbgic). 

El model d'interdependbncia, d'altra banda, no es contradiu en absolut amb el que apor- 
ta l'enfocament chomskik des de la Gramatica Tebrica (tal com defensa Cook, 1997), per6 cal 
apuntar que resta per explorar experimentalment el camp no estrictament lexic: els treballs 
esmentats en el paragraf anterior se centren sobretot en les relacions lexiques entre una i altra 
llengua, i res no assegura que les mateixes conclusions es poden aplicar a qualsevol altre nivell 
d'anklisi lingüística. 

En l'hmbit territorial de 1'Estat espanyol, els estudis dedicats a avaluar. des del punt de 
vista de la hipbtesi d'interdependkncia, els resultats dels programes d'educació bilingüe són 
més aviat escassos; es pot citar com a casos excepcionals Huguet i Vila (1997) i Huguet, Vila 
i Llurda (2000). 

Com a contribució en aquest sentit, oferim l'anhlisi dels resultats obtinguts en l'avaluació 
del sistema trilingüe d'escolarització de la Vall d'Aran. Les llengües presents en aquest siste- 
ma són el castella, el catala i l'occith; tres llengues en situacions ben diferents entre elles quant 
al paper social que els és atribui't. L'occith a 1'Aran havia participat de tot el procés de subor- 
dinació de les llengües minoritaries de 1'Estat espanyol, i en concret havia compartit les con- 
dicions sociolingüístiques generals que podem trobar per al catali en els dos darrers segles en 
aquell entorn geopolític (Pueyo, 1996). En comparació amb la resta del domini occita, aque- 
lles condicions afavoririen un caracter més lent en el procés de substitució. Perb, com a cosa 
especial, l'occith aranks entraria traumaticament en el món industrialitzat en un parell de dbca- 
des, al llarg dels anys 60 i 70 del segle passat, sense cap mena de transició que li permetés fer- 
se un lloc en les institucions fins a la recuperació dels instruments autbctons de gestió política 
sota el govern de la Generalitat de Catalunya (Viaut, 1987; Lamuela, 1987). 

A partir de les circumstancies histbriques a les quals hem al.ludit, i d'acord amb les pos- 
sibilitats que progressivament obriria la legislació que fa al cas (Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, decrets 7511992, 9511992, 9611992, i 22311992 que modifica els anteriors, així 
com la resolució d' 11 de juny de 1996), el model d'escolarització que ens ocupa s'ha anat ade- 
quant a les necessitats i a les restriccions que imposaven l'absencia de mitjans materials en un 
primer moment i l'experiencia guanyada més endavant. El model en qüestió seria ideat per a 
una comunitat basicament trilingüe (castella, catala, occith) amb una llengua clarament domi- 
nant (castella) i una altra de clarament minoritzada (occith). L'escola aranesa es perfila, a 
comenGaments dels anys 90 del segle passat, com un sistema amb tres vies d'escolarització 
entre P3 i l'acabament de Primer Cicle d'educació primaria (entre els 3 i els 8 anys d'edat 
aproximadament), tot depenent de la llengua vehicular escollida: occita, catala o castellh. En 
cada línia d'escolarització es prioritzava la lectoescriptura en la llengua corresponent i les 
altres dues llengues hi eren presents com a matkria (oralment en els primers anys i en la forma 
escrita només en el darrer any de Cicle Inicial, és a dir a segon curs d'educació primaria). Com 
a inici d'un procés destinat a deixar l'occita com a sola llengua vehicular entre els 3 i els 8 
anys, la línia d'escolarització en castella seria suprimida en el curs 1994-1995; la línia d'es- 
colarització en catala (on el catalh assumia el paper de llengua vehicular, i on el castella i l'oc- 
cith eren presents com a assignatures, en forma oral en els primers anys i en forma escrita en 
el darrer) continuaria vigent dos anys més i seria finalment suprimida en el curs 1996-1997. 



En tot aquest procés de priorització de l'occith, restaria intacta l'organització de la preskncia 
de les llengues en els cicles Mitja i Superior (entre tercer i sisb d'educació primaria: entre 9 i 
12 anys d'edat): en aquests nivells, les tres llengues es trobaven i es troben avui presents en 
una mesura proporcional (ensenyament de matematiques en castell&, de cibncies naturals en 
catal; i de cikncies socials en occita). A més, en 4t i 5b cursos d'ensenyament primari, una 
assignatura és impartida en francbs, i a 5b i 65 cursos és introdui't l'anglbs com a assignatura 
de llengua estrangera. 

Van ser controlats diversos factors: per una part, factors de tipus individual o sociolin- 
güístic (quocient intel.lectua1 -QI, amb les categories "alt", "mitja", " baixu-, situació socio- 
professional -SSP, amb les categories "alta", "mitjana", "baixan-, condició lingüística 
familiar -CLF: tres grups monolingües, tres grups bilingües, un grup trilingüe-), entre els 
quals la condició lingüística familiar es presentara com el més important; i per una altra el 
model aplicat per l'escola quant a tractament curricular de les llengües, és a dir basicament la 
llengua vehicular -LV- de continguts entre els tres i els vuit anys d'edat per a cadascun dels 
alumnes, amb les tres categories corresponents: "castellh", "catala", "occith". Mentre que la 
resta de dades van ser obtingudes a partir de qüestions directes per escrit, respostes indivi- 
dualment, el quocient intel.lectua1 va ser obtingut mitjanqant l'aplicació de proves desprovis- 
tes de contingut lingüístic, també aplicades en casos anteriors (Serra, 1997: 96; Huguet, 1994). 

Com que les proves de QI havien de ser aplicades a alumnes des de 7 fins a 12 anys, vam 
utilitzar un tipus de test per al grup de Cicle Inicial i un altre tipus per als grups de Cicle Mitja 
i Cicle Superior. El primer era l'escala de color de Raven, en els formats A, Ab i B, amb dotze 
elements en cada sbrie (Raven, Court i Raven, 1996), i el segon era el test de factor "g" de Cat- 
tell (Cattell i Cattell, 1990), Escala 2-Forma A. Per tal de donar una referbncia, podem dir que 
aquest darrer es troba format per 46 elements subdividits en quatre subtests, i la puntuació es 
pot obtindre directament en QI de desviació de mitjana 100 i desviació típica 16. La seua fia- 
bilitat, calculada amb el mbtode de "dues meitats" i corregit amb la fórmula de Spearman- 
Brown, dóna índexs de 0,76 a 6b curs d'educació primaria, i la validesa obtinguda mitjan~ant 
coeficients de correlació dóna un valor de 0,53 per al mateix nivell d'ensenyament primari amb 
el total del Test d'Aptituds Escolars (TEA-2). En qualsevol cas, ambdós models de test tenen 
una traducció de resultats a centils, de manera que admetien una conversió a tres categories 
diferents que podien considerar-se equivalents d'un test a l'altre (per a Cicle Inicial utilitzem 
les puntuacions aportades en Raven, Court i Raven, 1996): 

QI alt (+115; +25 en Cicle Inicial) 
QI mitja (85-1 14; 15-25 en Cicle Inicial) 
QI baix (-85; -15 en Cicle Inicial) 

La variable dependent és la competkncia lingüística en cada llengua: PG en occit&, cata- 
la o castella. Les puntuacions s'estableixen sobre 100 en proves que inclouen, per una banda 
(PGl), exercicis de comprensió oral i escrita, expressió escrita, ortografia, coneixement de 
lkxic, de morfologia i de sintaxi, i per una altra (PG2) expressió oral i exercicis de lectura en 
veu alta. Les proves de PG1 tenen una mitjana de 90' de durada i són aplicades a tots els infor- 
mants, mentre que les de PG2 solen durar al voltant de 15' i s'apliquen a un 25% d'informants. 
Per a catala i castella es van utilitzar proves ja aplicades en casos anteriors (Bel, Serra i Vila, 
1992, 1993; també Huguet, 1997). Les dades que oferirem pertanyen als resultats per a PG1 



(els resultats per a PG2 tenen menys validesa en termes estadístics, perb van mostrar contras- 
tos paral.lels als de PG1). La prova d'occita va haver de ser construi'da i validada al llarg del 
curs 1999-2000, a partir de la tasca d'un equip format per mestres, tbcnics del Centre de Nor- 
malizacion Lingüística dera Val d' Aran i un membre del grup de recerca. Per tal de validar-la, 
la prova va ser aplicada a un grup de vuit alumnes de cadascun dels tres nivells a enquestar i 
es van descartar els ítems que mostraven poc rendiment en comparació amb els de la prova de 
llengua catalana, que els va ser aplicada para1,lelament. Aquesta tasca de validació es va dur a 
terme en la primavera de 2000, i el grup d'alumnes que la van passar van ser descartats poste- 
riorment de la població a enquestar. 

La mostra definitiva va estar formada per 231 alumnes repartits en els deu centres de la 
vall (prbvia eliminació de cinc proves que no havien estat completades per a les variables inde- 
pendents). Es tracta de tots els alumnes que en l'any 1999-2000 es trobaven en els darrers anys 
de cada Cicle d'ensenyament primari, és a dir tots els alumnes de 2n, 4t i 65 cursos. Aquesta 
mostra ens havia de permetre comparar entre ells cadascun dels models de tractament de les 
llengües en tres nivells diferents d'escolarització en ensenyament primari. 

Com a cosa important pel que fa a la mostra, cal advertir que el nivell de Cicle Inicial 
presenta una diferkncia important en relació amb els altres dos, ates que aquest és un grup d'a- 
lumnes escolaritzat el curs 1995-1996, és a dir just després de suprimir-se la línia d'escola- 
rització en castella (curs 1994-1995). En conseqüitncia, per al grup enquestat a Cicle Inicial 
només tindrem dues categories de la variable LV (LV catal& i LV occiti), mentre que en tin- 
drem tres en els altres dos grups. 

Abans de l'elaboració de les proves d'occiti es va contactar amb el Servei dlEnsenyament 
del Catali (SEDEC), que ens va facilitar l'accés a les proves de llengua castellana i catalana 
que ens servirien de model i que serien també aplicades. 

Un cop acabada l'elaboració d'aquelles proves, es va concertar una reunió amb la Dele- 
gació de la Conselleria d'Ensenyament a Lleida i amb el personal docent de les escoles ara- 
neses. En aquesta reunió es va explicar el pla de treball, es va demanar que tothom manifestés 
les seues inquietuds sobre la questió i es van resoldre els dubtes. Finalment, es va fixar un 
calendari per a l'aplicació de les proves i es va reunir un equip que la duria a terme: tres per- 
sones per a cada nivell en les proves de llengua (una per llengua, que en fos bona coneixedo- 
ra) i una persona que aplicaria els qüestionaris col.lectius sobre dades de CLF, SSP i QI. En 
tots els casos, a través de sessions pritvies de treball s'havia explicat a tot l'equip quin era el 
procediment adequat per a l'aplicació de les proves de cada tipus. La prova de QI seria apli- 
cada sota la supervisió d'un psicbleg experimentat. Prbviament, també, l'aplicació de les pro- 
ves de catala i d'occith en el procés de construcció d'aquestes darreres (la prova de pretest) 
faria de primer contacte de l'equip amb la tasca de camp. 

Les proves de PG2, de caracter individual, serien sempre aplicades per dues persones per 
a cada alumne (de manera que quedarien repartides les tasques d'interacció oral i de correcció 
directa); a més, totes les proves foren enregistrades per tal de recuperar els casos dubtosos. 

Un membre del SEDEC seria present en tot el procés d'aplicació de qüestionaris (tant de 
pretest com de test definitiu). 

Totes les proves d'expressió escrita van ser buidades per una mateixa persona, coneixe- 
dora en profunditat de totes tres llengües i que aplicaria criteris equivalents en la consideració 
d'allb que es prenia com a normatiu o no. 



No comentarem ací, per motius d'espai, els resultats per a les variables QI i SSP, que per 
altra banda no van donar diferttncies significatives per si soles en cap cas. 

Certament, la variable CLF es va mostrar molt més relacionada amb les diferttncies quant 
a competttncia en totes tres llengües, perb especialment en catalh i occita, i de manera més evi- 
dent a Cicle Mitja i Cicle Superior (grafic I ) .  De manera general, el que s'esdevé a Cicle Mitja 
i Superior és que aquells grups on l'occita forma part de la CLF obtenen les puntuacions més 
altes per a totes tres llengües per separat. Al costat d'aixb, els monolingües en castellh i els 
bilingües catala-castell8 obtenen puntuacions baixes en catala (PG1 ct) i occit2 (PG1 oc) i 
només veuen afavorit el castelli (PG1 cs), per6 sense arribar a puntuacions gaire altes en cap 
cas. Aquestes diferkncies es fan especialment marcades a Cicle Superior: aquests dos grups de 
CLF hi obtenen puntuacions no especialment altes en PG1 castella, i clarament baixes en cata- 
la i occit2 (contrastos significatius en ANOVA, p<0,05, en PG1 oc entre monolingües en cas- 
tella i monolingües en occita per un costat (F, ,,=3.532) i bilingües castella-occiti per un altre 
(F,,,,=2.295), i per a PG1 ct entre monolingües en castell2 i monolingües en occit2 (F6,,,=2.343)). 

GRAFIC 1. Mitjanes de PG1 per grups CLF. Cicle Superior 

(Variable independent en eix X: tipologies de CLF: monolingües en castella (cs), catal2 
(ct) o occita (oc); bilingües en castella-catal8 (cs-ct), catala-occit8 (ct-oc) o castella-occit8 (cs- 
OC); trilingües (tri). Variables dependents en eix Y: PG1 per a castellh (PG1 cs), PG1 per acata- 
18 (PG1 ct) i PG1 per a occit2 (PG1 oc)). 

La variable LV també va mostrar una incidttncia clara en PG1. Per a Cicle Inicial, i en con- 
sonancia amb el tractament curricular de les llengües, el grup LV catala mostra puntuacions 
relativament mitjanes o altes en catal2 i en castellh, i clarament baixes en occita, mentre que 
el grup LV occita mostra puntuacions f o r ~ a  altes en occita i mitjanes en catala i castella (vg. 
les taules al final d'aquest paragraf). Per a la puntuació en occita hi ha diferkncies significati- 
ves, en el sentit que l'occita es veu desafavorit en LV catala: per a PG1 oc, F,,,,=19.307 
(p<0,05). Si observem el que passa a Cicle Mitja i Superior, ens adonem que només a Cicle 
Superior hi ha diferttncies significatives en comparar els grups LV, i aixb incideix especialment 
sobre catalh i occit2 a Cicle Superior. En realitat, el que s'esdevé a Cicle Mitja. i encara més a 
Cicle Superior és que el grup LV occita obté les puntuacions més altes per a totes tres llengües 
separadament. Observem les puntuacions mitjanes d'aquest grup LV en tots tres cicles: 



LV occita, PG1 en: occit& catal& castells 
Cicle Incial: 78 61,4 69,5 
Cicle Mitja: 56,5 60,3 65,4 
Cicle Superior: 68 73,8 73 

Al mateix temps, i tal com hem apuntat, el grup LV catal& obté mitjanes f o r ~ a  baixes per 
a catal& i occit&: 

LV catal&, PG1 en: occiti catal& castell& 
Cicle Inicial: 52 69,8 72,8 
Cicle Mitjh: 49,7 5 1 64,4 
Cicle Superior: 50,8 57,7 67,5 

I el grup LV castell& (que, tal com hem explicat en en els apartats 1 i 2, havia estat supri- 
mit en el curs 1994-1995 i ja és absent a Cicle Inicial en el moment del treball de camp) se 
situa en una posició intermedia en conjunt: 

LV castell&, PG1 en: occit& catala castelli 
Cicle MitjB: 52,6 60,l 60,5 
Cicle Superior: 61,4 62,8 68,9 

Tal com hem anat explicant en comentar les taules precedents, a Cicle Incial hi ha con- 
trastos significatius per a I'ANOVA en PG1 oc; a Cicle Mitja no hi ha resultats significatius 
per a aquesta analisi estadística i a Cicle Superior trobem significativitat per a PG1 oc entre el 
grup de Llengua Vehicular occiti i el grup de Llengua Vehicular catal&: F,,,,=6.425 (p<0,05); 
i per a PG1 ct entre el grup de Llengua Vehicular occit& i els altres dos grups de Llengua Vehi- 
cular: F,,,,=6.303 amb LV ct i F,,,,=2.932 amb LV cs (p<0,05). En altres paraules, el grup de 
Llengua Vehicular occit& obté resultats superiors als dels altres dos grups per a totes tres llen- 
gües, especialment per a catal& i occit&, i d'una manera especialment clara en els cursos supe- 
riors (6b curs és representat al grafic 2). 

GRAFIC 2. Mitjanes de PG1 [enY: castell& (PG1 cs), catala (PG1 ct) i occit& (PG1 oc)] per 
grups LV [en X: LV castell& (cs), LV catali (ct) i LV occit& (oc)]. Cicle Superior. 



Es fa evident, de manera en principi poc esperable, que el grup de Llengua Vehicular cata- 
l i  presenta puntuacions especialment baixes. D'entrada, cal dir que l'explicació d'aixb la vam 
obtindre en observar la composició d'aquest grup LV quant a CLF: la majoria de subjectes, en 
el grup LV catal& a Cicle Superior, d'una manera significativa quant a distribució de freqübn- 
cies, són de CLF castellanbfona monolingüe [observeu les taules 1 (a) i (b)]: 

TALLA 1 (a) Composició dels grups de LV per CLF. Nombre d'individus. Cicle Superior 

1 Total 120 / 24 1 23 1 74 

TAULA 1 (b) Composició dels grups de LV per CLF. Percentatges. Cicle Superior. 
Valor de X2=33.596 (p=0,0141) 

*El grup "altres" correspon a alumnes que no entren en les categories de llengua vehicu- 
lar oc, ct o cs, perqub procedeixen recentement d'atres mitjans escolars externs al que estu- 
diem. 

Aquesta circumstincia fa que aquest grup obtingui resultats baixos a causa de la manca 
de flexibilitat del sistema: cada línia d'escolarització havia estat concebuda com una tria 
opcional que en principi havia de respondre a la CLF de cada alumne (alumnes hispanbfons 
per a LV castella, alumnes catalanbfons per a LV catala i alumnes occitanbfons per a LV occi- 
tk). El que el model no preveia era que LV catal2 fos una opció escollida majoritariament per 
alumnes de CLF hispanbfona (i en general monolingües). En canvi, la predisposició del per- 
sonal docent, especialment sensibilitzat en favor de l'occita, fa que l'opció LV occit& gaudei- 
xi de les condicions necessaries per al funcionament positiu d'un model d'educació en llengua 
minoritiria: basicament, que aquest sigui flexible de cara a l'acolliment d'alumnes que no 
tenen com a prhpia aquella llengua. 



Les dades que mostrem donen a entendre que la presbncia de la llengua minorithria com 
a llengua familiar o com a vehicle d'ensenyament no dóna lloc a cap mena de ditficit en l'as- 
soliment d'una competbncia suficient en cap de les tres llengues. Al contrari, de manera sig- 
nificativa, l'assoliment d'un trilingüisme equilibrat té un reflex implícit en una competbncia 
més alta per a cadascuna de les tres llengües separadament. L'hnica explicació derivaria del fet 
que l'equilibri en el trilingüisme re fo rp  una competbncia comuna que després es reflecteix en 
cada llengua per separat. En altres paraules: la base explicativa seria la hipbtesi de la interde- 
pendbncia. 

Observarem a continuació els valors per a r de Pearson entre els resultats per a cadascu- 
na de les llengües i els resultats per a les altres dues. 

A Cicle Inicial, la correlació entre puntuacions obtingudes dóna un valor alt entre caste- 
118 i catala, clarament mes baix entre castellh i occita, i f o r ~ a  baix entre catala i occita: 

castella & catala: 0,779; quadrat 0.608 (p<0,01) 
castella & occith: 0,502; quadrat 0.253 (p<0,01) 
catalh & occith: 0,289; quadrat 0.084 (p<0,05) 

D'acord amb l'organització del tractament escolar de les llengües en aquest cicle, es pot 
deduir que catal& i castellh mostren forqa correlació pel fet que són introdui'des al mateix 
temps, pel que fa a l'aprenentatge de l'escrit, en el grup que segueix escolarització amb occi- 
t& com a llengua vehicular. Per al grup que segueix escolarització en catala, són occith i cas- 
tella les llengües introdui'des al mateix temps, per6 els factors ambientals, pensem, han 
d'afavorir que el castella obtingui resultats alts amb certa independkncia de l'occitii per a 
aquest grup (de fet vam observar que els resultats en ortografia per a castella eren sempre més 
alts que els de catala i els d'occita a Cicle Inicial, tot i que el castella no és llengua vehicular 
en aquesta etapa). Aixb afavoriria que ambdues llengües, catala i castellh, tinguin un compor- 
tament que en correlaciona les puntuacions separadament de l'occith. L'occita, per la seua 
banda, es correlaciona llavors amb el castellh com a llengua dominant que és aquesta en l'en- 
torn social. És a dir que els aprenentatges lingüístics, d'acord amb aixb, correlacionarien la 
vehiculació d'eines afins a la llengua (lectoescriptura, analisi metalingüística.. .), les quals l'a- 
lumne utilitza en la realització d'exercicis com els que nosaltres hem aplicat per a obtindre les 
dades. Que l'aprenentatge es dugués a terme en una llengua no impediria que fossin transme- 
sos en part a l'altra sempre que aquesta altra fos prou present en l'entorn. 



Mostrem graficament els contrastos que hem apuntat: 

GRAFIC 3. Correlació entre PG1 castell2 (X) i catala (Y). Cicle Inicial 

GRAFIC 4. Correlació entre PG1 occit2 (X) i castellk (Y). Cicle Inicial 



GRAFIC 5. Correlació entre PG1 catala (X) i occita (Y). Cicle Inicial 

A Cicle Mitja, l'estratificació dels valors de correlació és diferent de l'anterior. La corre- 
lació més gran és entre occita i catala, menor entre catali i castella i encara menor entre occi- 
t& i castell2 (p<0,01 en tots tres casos): 

catal2 & occiti: 0,758; quadrat 0,575 
castelli & catala: 0,720; quadrat 0,519 
castell2 & occita: 0,667; quadrat 0,446 

Una estratificació semblant la trobem a Cicle Superior: la més alta és entre occita i cata- 
la, més baixa entre catali i castelli i més entre occiti i castella (p<0,01 en tots tres casos): 

catal& & occita: 0,852; quadrat 0,726 
castell2 & catala: 0,777; quadrat 0,605 
castella & occita: 0,678; quadrat 0,461 

El que veiem per als cicles Mitja i Superior és que, ara, en un sistema que atorga el mateix 
pes a totes tres llengües quant a vehiculació de continguts, les correlacions són més altes entre 
les dues llengües que socialment tenen menys preskncia social i que depenen més, per tant, de 
la presencia a l'escola. Per una altra banda, la llengua socialment més forta obté resultats més 
alts que les altres dues (consulteu les mitjanes per a cada PG1 més amunt) amb certa inde- 
pendkncia dels resultats que l'alumne obtingui en aquestes. En qualsevol cas, perh, no ens 
movem en valors baixos per a cap emparellament. 



GRAFIC 6. correlació entre PG1 catalh (X) i occith (Y). Cicle Superior 

GRAFIC 7. correlació entre PG1 castell; (X) i catali (Y). Cicle Superior 

GRAFIC 8. Correlació entre PG1 occith (X) i occith (Y). Cicle Superior 



Atks el que hem vist, es confirma la proposta segons la qual hi ha una habilitat, del tipus 
que sigui, que permet assolir competbncia en més d'una llengua, de tal manera que l'assoli- 
ment de graus prou alts d'habilitat en l'actuació lingüística no es manifesta independentment 
en una i altra. 

Ara: sí que cal dir que, dins d'aixh, la correlació entre llengües interactua amb el medi en 
quk aquestes s'adquireixen i es practiquen, de tal manera que les que comparteixin condicions 
socials més semblants manifestaran indexs de correlació més alts, d'acord amb una idea gene- 
ral segons la qual podem dir que el grau d'assoliment de competkncia alta en els usos formals 
d'una llengua és determinat per les possibilitats de desenvolupament d'aquells usos en l'en- 
torn social. 

En altres paraules, els diferents graus de correlació entre PG1 s'expliquen per les matei- 
xes causes que expliquen també les diferbncies observades entre llengües quant a PG1 assoli- 
da. I en aquest sentit la hipbtesi d'interdependkncia que defensem es veu validada amb 
matisos: la llengua més afavorida per l'entorn tendeix a donar índexs alts de competkncia de 
manera independent, i aixb explica que el castella es correlacioni forqa amb les altres dues 
llengües a Cicle Mitjk, per6 que a Cicle Superior es reforci la correlació entre aquestes dues 
llengües, menys afavorides socialment i més dependents de la transmissió escolar, i el castella 
es mantingui en nivells una mica més baixos de correlació, atks que la seua dominancia social 
li dóna una certa independbncia quant al seu paper en el sistema escolar. Aquests matisos es 
donen dins del fet general que observem quant a la correlació mateixa: el grau d'interdepen- 
dkncia augmenta entre totes tres llengües a mesura que es guanya complexitat en els contin- 
guts vehiculats (més grau de correlació a Cicle Mitja que a Cicle Inicial, i més a Cicle Superior 
que a Cicle Mitja). Si tenim en compte que la predncia de la llengua més minoritaris és la que 
permet puntuacions més altes per a les tres llengües per separat, es pot afirmar que la correla- 
ció observada permet concloure que, en unes condicions d'equilibri suficient, la interdepen- 
dbncia entre les llengües en presbncia és un factor de pes per tal d'assolir un trilingiiisme 
additiu i no substractiu, és a dir per a l'adquisició bptima de cadascuna d'aquelles llengües. 
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