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Pere Mayans (l’Hospitalet de Llobregat, 1963) és professor del 
grau de Llengua i Literatura catalanes i del màster de Formació 
del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (mòdul 
d'especialitat de llengua i literatura catalana). És autor del llibre 
Cròniques negres del català a l’escola (Edicions del 1979, 2019). 
A més de ser catedràtic de llengua catalana i literatura a 
l’ensenyament secundari, ha tingut diversos càrrecs tècnics 
(recalca la paraula tècnic!) al Departament d’Educació, 
mitjançant els quals ha treballat en temes com l’acollida 
d’alumnat nouvingut, el tractament integrat de llengua i 
continguts, la immersió lingüística, la competència lingüística 
del professorat i de l’alumnat, la competència literària, les 
biblioteques escolars, el projecte lingüístic o els usos 
lingüístics. 
   

 

El govern de la Generalitat de Catalunya ha assegurat que, 
aquesta mateixa legislatura, es proporcionarà formació 
sociolingüística als docents de primària i secundària. Què en 
sabeu, d’aquesta promesa? S’està preparant alguna cosa? 
En què hauria de consistir aquesta formació, si finalment es 
concretés? 
 

De fet, ja va començar el curs passat, en fase de pilotatge. 
Es tracta d’un taller que té com a objectiu proporcionar eines 
per millorar la gestió de la diversitat lingüística als centres 
educatius, i d'incentivar l’aprenentatge i l’ús del català a 
l’escola com un valor d’enriquiment compartit. La reflexió 
generada en el marc d’aquest seminari ha de conduir a la 
presa de decisions per part dels centres (objectius de 
millora i actuacions). Així mateix, caldria que els acords i 
decisions que se’n desprenguin es revisin, es repensin i es 
readaptin regularment tot adequant-los a un context 
educatiu que es troba en permanent procés de 
transformació. 
 

Segons explicita el Departament, els objectius d’aquesta 
formació són, per tant: 
 

- Reflexionar sobre l’ús del català als centres educatius, i al 
seu entorn, com a llengua de cohesió social. 

-  Compartir la metodologia de l’ensenyament i aprenentatge 
del català, especialment en aquells contextos en què el 
català no és la L1 de l’alumnat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reflexionar sobre la metodologia de tractament integrat de 
llengües i continguts. 

- Posar les bases per incorporar al centre els primers acords 
derivats de la reflexió que generi aquest seminari. 

 

Certament, em sembla una bona iniciativa... Potser podem dir que 
arriba molt tard, però més val tard que mai.  
 

A què atribuïu el fet que, fins ara, la sociolingüística no hagi esta gens 
ni mica present en els cursos de formació permanent del professorat 
que organitza el Departament d’Educació, i tampoc en els plans 
formatius de zona? 
 

Aquesta afirmació no és certa del tot... Si bé cal acceptar que no ha 
estat mai una formació nuclear (ni obligatòria), també cal reconèixer 
que, en el passat, s’han fet actuacions en aquesta línia.  
 
 
 

En primer lloc, voldria recordar la gran feina que es va fer a les 
dècades dels 80 i 90 del segle passat amb la implantació de les 
metodologies del programa d’immersió lingüística (només a infantil i 
primària, però), i amb la creació dels plans intensius de normalització 
lingüística, on s’involucrava les institucions locals per promocionar 
l’ús de la llengua entre els infants. Als 90 es va treballar la 
sociolingüística amb els, aleshores, assessors lingüístics dels 
centres de secundària. Es van fer sessions per tot el país amb la 
Carme Junyent, amb l’enyorat Jesús Tuson i amb el sociolingüista 
eivissenc Bernat Joan, per exemple. 
 

Amb el tombant de segle arriba l’anomenat Pla per a la llengua i la 
cohesió social, el conegut com a Pla LIC. Un dels pilars de la formació 
inicial dels assessors i de les assessores LIC (que formaran part dels 
diversos serveis educatius escampats pel territori) era justament la 
formació sociolingüística i el treball dels usos lingüístics. Es va 
treballar, per exemple, l’assertivitat lingüística amb el professor 
Ferran Suay. En aquest marc del Pla LIC, cal recordar les aportacions 
del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola, que incorporà reflexi-
ons sobre els usos lingüístics, les metodologies d’ensenyament i 
aprenentatge, sobre la immersió... I, justament, en aquest tema el Pla 
serví d’aixopluc a l’actualització del programa d’immersió, en la qual 
es va preveure un seminari dirigit al professor per tal de treballar 
l’ús de la llengua. Finalment, cal recordar l’activació (de fet, 
reactivació, si tenim en compte els antics Plans Intensius de 
Normalització Lingüística) dels Plans Educatius d’Entorn, un dels 
eixos dels quals és la promoció de l’ús del català. 
 

Sabeu si els governs de les Illes i del País Valencià preveuen alguna 
mena de formació sociolingüística per als docents dels centres 
d’aquests territoris?  
 

Sé que a les Illes, durant els períodes en què no ha governat la dreta 
espanyolista, s’han fet formacions en aquesta línia (bàsicament 
dirigida, però, als responsables de normalització lingüística dels 
centres educatius). Tampoc no cal oblidar la feina del Servei 
d’Ensenyament del Valencià i del Servei d’Ensenyament del Català (de 
les Illes Balears),  que varen promocionar els programes d’immersió 
lingüística en català en aquests territoris. Malauradament, els dos 
serveis esmentats foren fulminats pel PP (en el primer cas el 2011, en 
el segon, el 2013), i els governs posteriors, se suposa que 
progressistes i més o menys nacionalistes, no han sabut o no han 
volgut recuperar-los en nom d’un plurilingüisme (pueril) letal per a 
la llengua catalana.  
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Hauria d’incloure’s la formació sociolingüística en el 
currículums dels graus de mestre i en els diferents postgraus 
(màsters) de formació del professorat d’ensenyament 
secundari?  
 

És imprescindible que s’inclogui ja, perquè, si no, els docents 
que s’incorporen a l’educació -a voltes massivament, com hem 
vist molt recentment- no tenen prou criteri per mantenir l’ús de 
la llengua a classe, ni per aplicar les estratègies d’ensenyament 
i d’aprenentatge que es necessiten en el context sociolingüístic 
actual. 
 

Com descriuríeu la ideologia lingüística dominant entre els 
docents del nostre país (tant els universitaris com els no 
universitaris)? Quines serien les idees principals de la 
mentalitat dels docents en aquest qüestió? 
 

És difícil de generalitzar, però diria que, a grans trets, detecto 
menys compromís que el dels mestres que van començar la 
immersió o que van començar a fer classes de llengua catalana 
a secundària. Com ha passat en la societat en general, i en la 
classe política en particular, en el millor dels casos hi ha hagut 
un cert relaxament. De fet, s’han anat consolidant uns usos 
lingüístics que, en alguna ocasió, he titllat de no professionals, i 
que el que fan és consolidar la norma de convergència cap al 
castellà (amb els alumnes, a les reunions de pares, entre 
iguals...). 
 

En poques paraules, com valoreu el decret de plurilingüisme en 
el sistema educatiu valencià? 
 

Bones intencions sobre el paper, però d’un resultat pràctic més 
que dubtós, ja que les antigues línies valencianes han incorporat 
més castellà que el català que han incorporat les línies en 
castellà. A més, estic convençut que, si volem sobreviure com a 
comunitat lingüística, hi ha d’haver-hi àmbits en què el català 
sigui clarament primera llengua. Les llengües només 
sobreviuen si són necessàries. Si no, tanquem la paradeta. Per 
aquest motiu, soc radicalment contrari a l’aplicació de, com a 
mínim, un 25% de classes en castellà als nivells educatius no 
universitaris. Perquè el missatge és ben clar: és igual una que 
l’altra (com deien alguns polítics). Si és així, no cal que ens 
preocupem, el castellà (l’espanyol!) ja ha guanyat.  
 

Amb motiu del decret de la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat Valenciana sobre homologació del nivell de valencià 
assolits al final del batxillerat hi ha hagut veus que han demanat 
que deixin d’equiparar-se els coneixements de llengua assolits 
al final de les diverses etapes educatives amb  els nivells 
previstos pel Marc Europeu de Referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
. Què en penseu? Seria allò més raonable? 
 

És un tema complex que, a més, si tenim una mirada realment 
nacional, encara es complica més per les diverses realitats 
polítiques i sociolingüístiques de les regions que formen els 
Països Catalans. D’entrada, donar un nivell B2 quan s’acaba 
l’ESO i un C1 quan s’acaba el batxillerat (ara al Principat es dona 
un C1 en acabar l’ESO) tindria sentit si es garanteix que 
l’estudiant en qüestió ha assolit clarament els continguts de la 
matèria de llengua catalana i ha fet l’ensenyament de les 
assignatures no lingüístiques majorment en llengua catalana. 
Altrament és un regal enverinat, perquè s’està fent un 
reconeixement a unes persones que, a voltes, manifesten la 
seva incapacitat per parlar en aquesta llengua (com han 
detectat els ajuntaments en segons quins concursos d’accés a 
la funció pública).  

 
Montserrat Sendra i Rovira és doctora en Filologia Catalana (UB), 
màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura 
Catalanes (UAB-UB) i màster en Formació del Professorat (URV). 
Actualment és investigadora del Centre de Recerca en 
Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de 
Barcelona, professora associada del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la mateixa universitat, i 
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves 
línies de recerca inclouen la política lingüística i la sociolingüística  
 

 
 
 

educativa, i ha participat en diversos projectes de recerca sobre la 
promoció de l’ús del català als centres educatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fa poc heu publicat, a Edicions Tibidabo, i conjuntament amb Elvira Riera, 
el llibre Immersió lingüística. Una immersió ràpida, on exposeu quines 
serien bases necessàries per a una “nova immersió”. Podríeu resumir 
com seria aquesta nova immersió, i quines en serien les bases? 
 

La immersió tradicional va ser pensada i dissenyada en un model 
d’ensenyament de tipus més vertical, si voleu, de classe magistral, en 
què el docent era qui explicava els continguts curriculars i qui tenia 
més pes a l’aula. Les noves metodologies d’ensenyament, però, es 
basen en tota una altra perspectiva: de tipus horitzontal, en què els 
alumnes són els protagonistes de l’aprenentatge i treballen en grups 
i per projectes. Aquest treball cooperatiu fa que els usos lingüístics 
dels mestres/professors tinguin menys presència durant la classe, i 
els usos entre alumnes ocupin gran part del temps lectiu. Aquest 
canvi fa necessari readaptar els mecanismes de la immersió, que 
estava basada en la relació docent-alumnes, i passar a dinamitzar 
els usos lingüístics entre els alumnes. Per tant, la “nova immersió” 
necessita promoure l’ús del català en aquesta nova dinàmica, a més 
de reforçar l’ús de la llengua a tots els altres espais escolars i 
extraescolars per tal de garantir-ne l’aprenentatge. 

 

Considereu encara possible aquesta immersió en el marc legal actual 
de l’Estat espanyol? 
 

Sí, en el marc legal actual encara hi ha cert marge d’actuació per 
millorar la situació. Pensem també que, amb el fracàs del procés 
independentista, el marc legal espanyol és el que tenim i el que 
tindrem en el futur immediat; per tant, és el marc en el qual hem de 
dur a terme les polítiques lingüístiques i educatives, agradi o no 
agradi. 
 

Els qui us dediqueu a la recerca sociolingüística als Països Catalans, 
heu detectat la davallada en l’ús de la llengua catalana per part dels 
joves i els infants que moltes veus adverteixen que s’està produint? 

 

Sí, les dades del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
(2021) o l’Enquesta de joventut de Barcelona (2020) així ho indiquen.  
 



LA FRASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En aquesta davallada dels percentatges, però, hem de tenir 
present l’arribada de població d’arreu del món que es va produir 
a partir del 2000, i que des de llavors no s’ha aturat (tot i que ha 
anat variant d’intensitat, per exemple amb la pandèmia del 
coronavirus). És a dir, el descens dels percentatges no és 
perquè els joves catalanoparlants abandonin la llengua, sinó 
que en el volum total de parlants representen una porció més 
petita. En nombres absoluts, els joves catalano-parlants 
mantenen l’ús de la llengua catalana, tot i que sí que es detecten 
més usos bilingües també en aquest col·lectiu ara que abans. 
 

Penseu que tenen realment prou recursos els sistemes 
educatius del Principat, el valencià i l’illenc per a integrar 
lingüísticament en llengua catalana, és a dir, per a 
proporcionar-li totes els habilitats lingüístiques (actives i 
passives), al volum d’estudiants procedents de fora dels Països 
Catalans que arriben cada any a les nostres aules? 
 

Els recursos existeixen. La pregunta potser hauria de ser si 
s’estan utilitzant adequadament i se n’està traient el màxim 
rendiment. La resposta a aquesta pregunta seria que no: les 
escoles i els instituts tenen encara un ampli camí per recórrer. 
Al llibre defensem que caldria (1) recuperar la legitimació social 
i el reconeixement públic del model lingüístic del sistema 
educatiu, (2) millorar l’eficàcia pedagògica pel que fa a les 
competències lingüístiques i comunicatives que adquireixen els 
alumnes, (3) augmentar el compromís dels docents i de la 
comunitat educativa cap al model lingüístic del sistema 
educatiu, (4) reforçar els espais d’ús del català a l’escola i la 
seva capacitat per contrarestar les dinàmiques sociolingüís-
tiques de l’entorn i (5) conduir les polítiques lingüístiques 
educatives amb un lideratge fort i explícit de les institucions 
catalanes. 
 

En la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les 
llengües oficials en l'ensenyament no universitari, desapareix 
tota referència la immersió. Com ho valoreu? 
 

La llei se centra en l’ús i l’aprenentatge de les llengües, però en 
cap moment entra a detallar les metodologies concretes que es 
faran servir per aconseguir-ho. La immersió lingüística, el 
tractament integrat de llengües o el tractament integrat de 
llengua i continguts són tècniques pedagògiques que es fan 
servir a les escoles i instituts catalans, contemplades a la 
legislació anterior encara vigent, i que es detallen en els 
projectes lingüístics de cada centre.  
 

Entre una escola plenament bilingüitzada en català i en castellà 
(o trilingüitzada: català-castellà-anglès) i una doble xarxa 
educativa (escoles en català i escoles en castellà fora del que 
es vehiculés llengua estrangera), quin model triaríeu per a 
garantir revitalització de la llengua catalana entre els infants i 
els joves? 
 

Cada model té uns aspectes positius i uns aspectes negatius. Si 
volem aspirar a estendre el coneixement del català a tota la 
població, hem d’apostar per un model únic amb el català com a 
centre de gravetat. Models que separin per línies, com el que hi 
havia fins fa poc al País Valencià, ens mostren que aleshores hi 
haurà segments de la població sense competència en català. És 
potser una tria quantitativa, si voleu: entre aspirar a un 
coneixement més o menys generalitzat de la llengua per part de 
tot l’alumnat (nivell que, tal com he dit abans, té molt de marge 
de millora) o admetre que només part de la població tingui 
aquestes competències (alguns, els d’una hipotètica línia amb 
més presència del català, amb un suposat nivell excel·lent −que 
també caldria veure−, i d’altres, de línies bilingües o amb més 
presència del castellà, amb nivells molt baixos o nuls). D’altra 
banda, la política comparada ens permet veure que sistemes 
que es basaven en la separació per línies, com el model del País 
Basc, han acabat convergint també cap a un model semblant al 
català. Òbviament, aquesta resposta és la resposta d’avui 
(febrer del 2023). Si hi hagués noves sentències que afectin el 
model significativament, aleshores hauríem de reavaluar la 
situació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ON ÉS LA FORMACIÓ 
SOCIOLINGÜÍSTICA? 
 
Aquests darrers mesos el Departament d’Edu-
cació ha començat a donar senyals que la 
situació del català al sistema educatiu de 
Catalunya és delicada, presentant unes dades 

molt dolentes sobre la salut de la llengua entre l’alumnat i el 
personal docent i anunciant un pla d’impuls del català. També fa 
quatre dies va anunciar que engegaria un pla pilot per implantar 
una mena de MIR educatiu per millorar la incorporació al mercat 
laboral del personal docent, amb l’objectiu de millorar la formació 
sociolingüística. Celebrem la notícia i que es reconegui que no anem 
bé, però: servirà d’alguna cosa aquesta suposada millora posterior 
al títol de grau? 
 

Si mirem els plans d’estudis dels graus d’educació infantil i primària 
de les universitats catalanes, es pot veure de seguida que la 
formació que reben els actuals professionals docents no preveu ni 
de bon tros la sociolingüística, i menys des d’una perspectiva 
catalana. L’estat de salut d’una llengua minoritzada com el català, 
la convivència entre llengües fortes i dèbils, la diglòssia, les tries 
lingüístiques, els usos interpersonals, les mudes lingüístiques, etc., 
res de tot això s’estudia.  
 

Sobre la famosa immersió lingüística, tampoc no en trobem rastre. 
Una anàlisi més escrupolosa ens porta a afirmar que tan sols una 
universitat ofereix una assignatura optativa en què se’n parla de 
passada. Però no us feu il·lusions, es titula “Projecte lingüístic de 
centre i plurilingüisme”. La immersió desfeta en un món plurilingüe, 
intercultural, multilingüe, pluricultural..., en definitiva, globalitzat —
com pretenem que s’apliqui la immersió si ningú explica als docents 
què és?. Aquestes paraules sí que les trobem en moltes 
assignatures, que per cert s’imparteixen en anglès o tracten sobre 
l’aprenentatge integrat de llengua i contingut, el famós AICLE. Ens 
omplim la boca de defensar un món divers i ple de llengües, però 
“plurilingüe” acaba sent sinònim de fer les ciències naturals en 
anglès (o, en comptats casos, en altres llengües colonials).  
 

De fet, si fem un cop d’ull força ràpid també trobarem que l’oferta 
d’assignatures obligatòries i optatives que tracten sobre l’anglès o 
en aquesta llengua és molt més àmplia que qualsevol 
aprofundiment en la llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu 
català. Podem trobar assignatures com “Aspectes culturals dels 
països de parla anglesa” o “Literatura infantil, plurilingüisme i 
pluriculturalitat a l'aula” (sí, ja sabeu què vol dir, oi?), però sobre la 
literatura o la cultura popular catalanes no en trobem ni rastre. 
Aquesta és la formació sociolingüística del futur, les futures 
generacions transformaran l’educació per transmetre que som 
ciutadans d’un món globalitzat i modern, plurilingüe i pluricultural.  
 

Plataforma per la Llengua 

 

 

 

 

Hi ha gent absolutament 

partidària del bilingüisme i en lloen 

els avantatges. Diuen, en una altra 

llengua del tot respectable: “Et 

convé ser bilingüe: això és un 

enriquiment perquè et podràs 

comunicar amb molta més gent.” I 

gairebé tothom diu que sí, i es queden molt tranquils. Però qui 

recomana el bilingüisme, si fos honest de debò, hauria de fer 

servir la versió dura de la recomanació: “Tu has de ser bilingüe 

perquè jo no estic disposat a ser-ho. Així doncs, si vols parlar amb 

mi, parla’m en la meva llengua.”  
 

 

Jesús Tuson 


