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En aquest treball presentem els resultats d’una investigació realitzada en centres educatius de diverses localitats de la 
comarca de l’Alacantí (País Valencià) sobre els usos lingüístics dels jóvens d’entre 13 i 14 anys. L’arreplega de dades s’ha 
fet amb una enquesta sociolingüística que inclou l’autoavaluació dels usos lingüístics en diversos àmbits d’ús, i la 
metodologia d’anàlisi és quantitativa, amb l’anàlisi estadística (gràfics i proves d’estadística no paramètrica) dels resultats. 

La mostra estudiada està formada per 202 alumnes que segueixen els diferents programes educatius vigents actualment 
en el País Valencià. Dos d’aquests programes, el PIL i el PEV,1 tenen com a llengua principal d’ensenyament el català, i 
poden considerar-se programes educatius autènticament bilingües. En canvi, el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) 
utilitza com a llengua primera d’ensenyament el castellà, i en la majoria de casos cal considerar-lo com un programa educatiu 
monolingüe.2 La mostra inclou individus de primera llengua catalana, bilingües familiars i de primera llengua castellana, que 
viuen en contextos on el coneixement i l’ús de la llengua és molt diferent: les ciutats d’Alacant, Mutxamel i Xixona.3 

L’objectiu d’aquest treball és descriure els usos lingüístics dels jóvens en alguns dels principals àmbits de la seua actuació 
quotidiana (la família, el veïnat i el barri),4 i analitzar la relació entre aquests usos lingüístics i els programes educatius, tenint 
en compte sempre que la primera llengua dels enquestats i els usos lingüístics del context on viuen són variables que 
condicionen la tria de les llengües. 

 
 

                                                 
* Universitat d’Alacant. 
1 Aquests sigles corresponen, respectivament, al Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV). El primer és un 

programa d’immersió primerenca total, i el segon correspon a un programa de manteniment de la llengua i de la cultura patrimonials. 
2 El Programa d’Incorporació Progressiva va dirigit tant a alumnes catalanoparlants com a alumnes castellanoparlants i usa com a llengua vehicular el 

castellà. El català s’ensenya com a assignatura des dels inicis de l’escolarització, i està previst que, progressivament, s’impartesquen algunes matèries en 
llengua catalana. Quan això s’esdevé es pot considerar un programa educatiu bilingüe (encara que en menor grau que el Programa d’Immersió Lingüística o el 
Programa d’Ensenyament en Valencià). Quan l’ensenyament del català queda reduït a una assignatura no es pot considerar un programa bilingüe. En la mostra 
que estudiem hi havia 4 grups d’alumnes que seguien el PIP: en 3 grups el català només s’ensenyava com a assignatura, i en el quart grup també s’introduïa 
com a llengua d’instrucció. 

3 A la comarca de l’Alacantí només el 29.72% de la població declarava saber parlar valencià en el cens de 1991, però la realitat de les localitats estudiades és 
molt diversa. Segons aquest cens, el percentatge d’habitants d’aquestes localitats que són capaços de parlar valencià són: Alacant, 24.9%; Mutxamel, 47.3%; 
Xixona, 74.3%. A més, són poblacions amb una caracterització sociolingüística molt diferent: mentre que a Alacant el català és una llengua submergida amb 
una presència social pràcticament nul·la, a Mutxamel hi ha dues comunitats etnolingüístiques bastant equilibrades i en plena competència, i Xixona és una 
ciutat on la llengua catalana té bona salut i on s’ha aconseguit assimilar lingüísticament una bona part de la immigració castellanoparlant. 

4 En la mateixa investigació s’han analitzat també els usos lingüístics en l’àmbit escolar i en l’accés als mitjans de comunicació, però no els incloem en 
aquesta comunicació per la limitació de l’espai de què disposem.  



 

 

1. L’ús lingüístic en l’àmbit familiar 
 

El Gràfic 1 mostra l’ús de les llengües dins de l’àmbit 
familiar que fa el conjunt de la mostra estudiada. S’hi 
veuen els percentatges que representen la llengua de 
relació entre els pares, la llengua en què s’adrecen els 
pares als alumnes, la llengua en què els alumnes es 
dirigeixen als pares i, per últim, la llengua de relació dels 
alumnes amb els germans. S’hi pot observar com la 
columna que representa el percentatge d’ús del castellà 
augmenta constantment, amb un màxim del 66.7% d’ús 
del castellà amb els germans, mentre que hi ha un 
descens paral·lel de la columna que representa l’ús del 
català, que arriba al mínim en la relació amb els germans 
(23.7%). S’hi veu que l’ús lingüístic familiar dels 
alumnes està totalment condicionat pel dels pares, però és 
preocupant la important pèrdua en l’ús del català que 
s’observa en el canvi generacional.5 El creixement que 
s’observa en la columna de l’ús bilingüe entre pares i 
alumnes en relació a l’ús de les parelles és degut, 
bàsicament, al fet que la majoria de les parelles mixtes 
segons la competència lingüística (61.2%)6 sol tenir com 
a llengua de relació el castellà, però després hi ha un cert percentatge de pares i mares catalanoparlants d’aquestes parelles 
mixtes (35.4%) que es dirigeixen en català als fills. 

Si s’analitzen aquests resultats per programes educatius es veu que en el programa vehiculat bàsicament en llengua 
castellana (PIP, gràfic 2) se segueix la tendència general que es veia en el gràfic anterior, encara que amb una inclinació 
encara més accentuada a l’ús exclusiu del castellà. Tam-
bé es constata que el creixement de la columna de l’ús 
bilingüe dels pares als fills (12.7%) en relació a l’ús 
bilingüe dins de la parella (11.1%) és mínim, cosa que 
implica que els membres catalano parlants de les 
parelles mixtes no modifiquen, quan parlen amb els fills, 
l’ús predominantment castellà que tenen amb la parella. 

La tria d’un programa educatiu bilingüe 
implica generalment un nivell de compromís personal i 
familiar que, sens dubte, té repercussió dins de l’ús lin-
güístic en l’àmbit de la família. Així, es pot observar en 
el gràfic 3, que correspon al PIL, com l’ús de la llengua 
catalana en la parella minva relativament poc en la 
relació amb els fills, però, a més, hi ha un creixement 
notable en l’ús bilingüe, que és degut sobretot al fet que 
els membres catalanoparlants de les parelles mixtes 
opten per utilitzar la seua llengua amb els fills. Malau-
radament, aquest ús no es consolida en la relació amb 
els germans, i això fa que es mantinga la tendència a la 
castellanització en l’ús lingüístic de la generació més 
jove.  

Finalment, s’observa que en el PEV (gràfic 4) sí que hi ha un canvi de tendència en el sentit que els fills augmenten 
l’ús del català en l’àmbit familiar respecte dels pares, ja d’entrada molt alt en aquest programa educatiu, i, a més, consoliden 
l’ús de la llengua catalana en la relació amb els germans. De tota manera, en la interpretació d’aquestes dades cal avisar que 

                                                 
5 L’estudi 2299 del CIS, realitzat en octubre de 1998, mostra també aquesta tendència. Un total de 429 entrevistats majors de 18 anys (el 55.64% del total) 

eren capaços de parlar català (en el cens de 1991 el 51.97% dels valencians majors de 15 anys sabien parlar català). Les preguntes que interessen només es van 
realitzar als enquestats que eren capaços de parlar català. Mentre que el 59% dels entrevistats que podien expressar-se en català l’utilitzaven amb els fills, i al 
voltant del 59% l’utilitzava en la relació amb els pares i mares (59% amb el pare i 58% amb la mare), només el 26% l’utilitzava en la relació amb els germans. 
L’ús del castellà, que estava entre el 37% amb els pares i el 39% amb les mares, pujava al 52% amb els germans (Siguán, 1999: 37-39). 

6 S’ha considerat parella castellanoparlant aquella en què els dos progenitors usen el català poques vegades o mai, parella mixta aquella en què un dels 
progenitors usa el català poques vegades o mai i l’altre l’usa la meitat del temps o més, i parella catalanoparlant aquella en què els dos membres usen el català 
com a mínim la meitat del temps. 
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Gràfic 1. Ús lingüístic en l’àmbit familiar 
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Gràfic 2. Ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PIP 

 



 

 

el nombre d’alumnes matriculats en aquest programa és 
reduït, i que el programa només té implantació a la ciutat de 
Xixona, que compta amb un índex elevat de coneixement i 
d’ús de la llengua catalana. 

 

 

 

2. L’ús lingüístic amb el veïnat  
 
 

Fem la distinció entre l’ús lingüístic fet amb el 
veïnat, entès com el conjunt de persones que per viure en 
l’entorn de la residència familiar constitueix el primer àmbit 
de socialització fora de la família (per realitzar activitats 
com ara comprar, jugar al carrer, etc.), i la llengua parlada 
al barri o població de residència en general (Erill & aa., 
1992: 69-70.). La gent que viu al veïnat és coneguda, i els 
seus usos lingüístics també. Per tant, cal distingir en aquesta 
descripció la llengua parlada amb els veïns catalanoparlants 
de la llengua parlada amb els veïns castellanoparlants. En 
l’anàlisi de les dades es tindrà en compte la incidència que 
el programa educatiu, el lloc de residència i la competència 
en l’expressió oral tenen en l’elecció lingüística dels 
enquestats. 

Els resultats globals de l’autoavaluació del 
comportament lingüístic amb els veïns de parla catalana 
permeten comprovar que el 57.1% dels alumnes de la 
mostra convergeix —és a dir, s’adapta lingüísticament—, 
amb als veïns catalanoparlants, un 7.1% afirma convergir 
en ocasions (utilitza les dues llengües) i un 35.7% no hi 
convergeix mai.7 

                                                 
7 Per calcular aquests percentatges no s’han tingut en compte el 9.4% d’alumnes que afirma no tenir veïns de llengua 

catalana. Si es comparen aquestes xifres amb les de treballs realitzats en altres contextos catalanoparlants, es pot veure que 
Boix (1991: 230) observa una xifra de convergència del 72.7% i un 26.6% de divergència entre els jóvens de la ciutat de 
Barcelona; Erill, Farràs i Marcos (1992: 90) obtenen una xifra de convergència amb el veïns catalanoparlants del 61.5%, un 
28.7% de divergència i un 1% de subjectes que afirmen utilitzar igualment les dues llengües en aquests contextos en els 
jóvens de Sabadell; Melià (1997: 103) presenta unes xifres globals d’un 51.6% de convergència lingüística amb els coneguts 
catalanoparlants i d’un 31.5% de divergència entre els jóvens de Mallorca; Colom (1998: 93-94, 187) descriu un 40% de 
convergència lingüística, un 44.4% de divergència i un 13.95% d’ús indistint de les dues llengües en l’ús lingüístic dels 
jóvens de la ciutat de València amb els veïns catalanoparlants. 
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Gràfic 3. Ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PIL 
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Gràfic 4. Ús lingüístic en les famílies dels alumnes del PEV 
 



 

 

 
 
 
El gràfic 5 presenta els usos lingüístics 

amb els veïns catalanoparlants dels alumnes que 
s’autoavaluen amb una competència lingüística 
bona o molt bona segons les localitats i els dife-
rents programes educatius.8 L’anàlisi del gràfic i 
l’anàlisi estadística9 demostra que hi ha diferèn-
cies estadísticament significatives (p = 0.0001) 
en l’alt percentatge d’alumnes dels dos progra-
mes educatius impartits a Alacant que afirmen 
no tenir veïns catalanoparlants (el 25% en el PIP 
i el 27.3% en el PIL). Pel que fa a l’ús efectiu de 
les llengües, ressalta el baix ús del català dels 
alumnes del PIP d’Alacant i del PIP de Mutxa-
mel, encara que els alumnes d’aquest darrer grup 
afirmen tenir un ús relativament elevat de les dues llengües per igual (18.2%) però, sobretot, del castellà (54.5%). Els alum-
nes del PIL d’Alacant destaquen pel baix ús que afirmen fer del castellà (9.1%) en les relacions amb els pocs veïns catalano-
parlants que tenen. Per últim, els alumnes del PIL i del PEV de Xixona manifesten un alt grau d’utilització del català amb els 
veïns catalanoparlants (85.7% i 92.9%), que es combina, en el cas de l’últim grup, amb un ús nul del castellà en exclusiva. 

Mentre que en les relacions amb els 
veïns catalanoparlants hi ha diferències impor-
tants, en les relacions amb els veïns castellano-
parlants l’ús és molt homogeni en favor de la 
llengua dominant. Com es pot observar en el 
gràfic 6, que representa els usos lingüístics de 
tots els alumnes amb els veïns castellanoparlants 
d’acord amb les poblacions i els programes edu-
catius, l’ús del castellà en aquest context és to-
talment majoritari en tots els grups, sense que les 
petites diferències que s’hi observen, que 
impliquen una tendència a un ús menor del 
castellà en els programes educatius i les 
poblacions que fan un ús major del català, 
puguen considerar-se estadísticament signifi-
catives (p = 0.2735). Per tant, l’adaptació 
lingüística als interlocutors castellanoparlants és 
totalment majoritària en aquest context.10 
 

                                                 
8 Les sigles del gràfic signifiquen: PIP – A: Programa d’Incorporació Progressiva d’Alacant; PIP – M: Programa 

d’Incorporació Progressiva de Mutxamel; PIP – X: Programa d’Incorporació Progressiva de Xixona; PIL – A: Programa 
d’Immersió Lingüística d’Alacant; PIL – M: Programa d’Immersió Lingüística de Mutxamel; PIL – X: Programa 
d’Immersió Lingüística de Xixona; PEV – A: Programa d’Ensenyament en Valencià d’Alacant; PEV – M: Programa 
d’Ensenyament en Valencià de Mutxamel; PEV – X: Programa d’Ensenyament en Valencià de Xixona. 

9 Aquest gràfic de barres d’escala 100% és la representació d’una taula de contingència de dues variables: els usos 
lingüístics i els diferents grups d’alumnes segons programa educatiu i localitat. El comentari de les dades representades en el 
gràfic té també en compte l’anàlisi estadística de la taula de contingència: estadístic khi al quadrat i anàlisi dels residus 
estandarditzats i ajustats de la taula de contingència. Aquest mètode d’anàlisi serà el que seguirem en el comentari de tots els 
gràfics semblants a aquest. 

10 En xifres globals, sense tenir en compte altres variables, el 92.6% dels enquestats utilitza el castellà amb els veïns 
castellanoparlants. Aquesta xifra és una mica superior a l’observada en treballs realitzats en altres contextos catalanoparlants. 
Així, Boix troba a la ciutat de Barcelona una xifra del 90.9% (Boix, 1993: 152); Erill, Farràs i Marcos troben a Sabadell una 
xifra del 84.3% d’ús del castellà amb els veïns castellanoparlants (1992: 90); Melià (1997: 103) descriu a Mallorca una xifra 
global del 87% de convergència amb els coneguts castellanoparlants. Per contra, Colom (1998: 94, 187) descriu una xifra 
superior de convergència amb els veïns castellanoparlants (97.55%) per als jóvens de la ciutat de València. Encara que la 
mostra no és representativa d’aquesta cohort d’edat a la comarca de l’Alacantí, l’homogeneïtat de les xifres per a tots els 
grups permet establir aquesta comparació. 
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Gràfic 5. Relació entre la llengua parlada amb els veïns catalano-
parlants, el programa educatiu i la localitat 
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Gràfic 6. Relació entre la llengua parlada amb els veïns castellano-
parlants, el programa educatiu i la localitat 

 



 

 

 

 

3. L’ús lingüístic en el barri o la localitat 

 
En aquest apartat s’analitza l’ús lingüístic realitzat en la localitat o el barri on resideixen els alumnes. Es tindrà en compte un 
únic tipus d’interlocutor, un jove de la mateixa edat que l’enquestat,11 i dos tipus de situacions comunicatives: l’enquestat és 
interpel·lat pel seu interlocutor, o bé és l’enquestat qui inicia la comunicació tot interpel·lant l’interlocutor. Com en l’apartat 
anterior, en l’anàlisi de les dades es mesurarà la incidència del programa educatiu, del lloc de residència i de la competència 
en l’expressió oral en l’opció lingüística triada pels enquestats. 

La primera situació comu-
nicativa que s’analitza és quan 
l’enquestat és interpel·lat per un 
desconegut (taula 1). Si el 
desconegut se li adreça en català, un 
68.3% de la mostra hi convergirà 
lingüísticament i un 23.8% en diver-
girà. En canvi, la convergència en-
vers el desconegut castellanoparlant 
és gairebé total: el 93.6% conver-
girà amb el desconegut castellano-
parlant i només un 2.5% en diver-
girà. Per tant, mentre que l’índex de 
convergència amb el desconegut catalanoparlant és 11.2 punts superior al de la convergència amb els veïns catalanoparlants, 
l’índex de convergència amb el castellà es manté en uns valors altíssims, molt semblants als que s’han vist en la relació amb 
els veïns.12 

Si s’analitzen els valors de la convergència 
o la divergència lingüístiques amb els desconeguts 
de parla catalana segons la localitat de residència i el 
programa educatiu, hi ha una gran variabilitat, que 
veiem resumida en el gràfic 7. La forma del gràfic 
suggereix que l’augment de la convergència està 
més relacionat amb el programa educatiu que no 
amb la població de residència. L’anàlisi de dades 
demostra que les diferències que hi ha entre els 
grups són estadísticament significatives 
(p = 0.0226). De fet, l’anàlisi dels residus en la taula 
de contingència mostra diferències que no són 
degudes a l’atzar en l’elevat grau de divergència del 
PIP d’Alacant i del PIP de Mutxamel, i en l’elevat 
grau de convergència del PIL d’Alacant, del PIL de 
Xixona i del PEV de Xixona. 

Per contra, l’anàlisi dels valors de la 
convergència o la divergència lingüístiques amb els 
desconeguts de parla castellana segons la localitat de 
residència i el programa educatiu torna a demostrar que les petites diferències que hi ha no són significatives (p = 0.6193) i, a 
més, no semblen presentar cap tipus de tendència (gràfic 8). 

                                                 
11 La tria d’un interlocutor de la mateixa edat és necessària per evitar la intervenció de la variable estatus, que podria 

aparéixer en percebre l’enquestat una situació de desigualtat amb l’interlocutor. 
12 En el treball de Boix (1993: 152), un 85.1% dels joves barcelonins convergeix lingüísticament amb l’interlocutor jove 

que se li adreça en castellà i un 10.4% en divergeix. Pel que fa al català, el 74% hi convergeix i el 20.1% en divergeix. Erill, 
Farràs i Marcos (1992: 102-103) donen xifres del 83.7% de convergència amb el català i del 91.7% de convergència amb el 
castellà en una situació semblant. Les xifres de la divergència són del 13.4% i del 5.7% respectivament. Colom (1998: 99, 
190) descriu per als jóvens de la ciutat de València un 52.1% de convergència i un 39.55% de divergència amb un 
interlocutor jove que parla català, i un 97% de convergència (i només un 1.15% de divergència) amb un jove que parla 
castellà. 

 Contestar a desconegut 
catalanoparlant 

Contestar a desconegut 
castellanoparlant 

Català 68.3% 2.5% 
Castellà 23.8% 93.6% 

Igual en català  
que en castellà 

7.9% 2.5% 

Si sospite que és catalanoparlant,
 en català. Si no, en castellà 

— 1% 

Taula ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: tria lingüística en la 
resposta a un desconegut 

 

93938086635960

7

209

7

20

9

18

32
36

Catal�

Cat. i cast. igual

Castell�

Llengua a un desconegut que parla catal�

PEV - X
PIL - X

PIL - M
PIL - A

PIP - X
PIP - M

PIP - A

100

90

80

70
60

50

40

 

Gràfic 7. Relació entre la tria lingüística en la resposta a un descone-
gut catalanoparlant, el programa educatiu i la localitat 
 



 

 

 
La segona situació comunicativa 

referida a l’ús lingüístic en el barri o la 
localitat que s’analitza és quan l’enquestat pren la 
iniciativa i s’adreça a una altra persona de la seua 
edat. En la taula 2 es veuen resumides les dades 
de l’actuació lingüística declarada pels jóvens en-
questats quan es dirigeixen a coneguts de la seua 
mateixa edat. S’hi pot observar que la norma d’ús 
lingüístic més habitual és la convergència lin-
güística amb el conegut, és a dir, si aquest parla 
català, els enquestats se li dirigiran en català, i si 
parla castellà, cosa que estadísticament sembla 
més probable,13 se li dirigiran en castellà. En 
segon lloc, la norma més seguida és l’ús de la 
llengua dominant, el castellà, independentment de 
la llengua de l’interlocutor. Un 17.3% dels 
alumnes enquestats utilitzaria igualment una 
llengua que l’altra. Interpretem aquesta resposta 
com que els enquestats, en el seu ús habitual amb 
persones d’una i altra llengua, solen utilitzar les dues llengües sense ajustar-se d’una manera rígida a la norma majoritària de 
convergència lingüística. Per últim, cal destacar que cap dels alumnes enquestats utilitza sempre el català amb els coneguts 
independentment de la llengua d’aquests. 

 
El gràfic 9 representa l’ús lingüístic dels alumnes 

quan es dirigeixen a persones conegudes segons el lloc de 
residència i el programa educatiu. Per tal de controlar la 
competència en l’expressió oral en català com a possible 
variable que hi intervé, només s’han seleccionat els alumnes 
que afirmen tenir una competència oral bona o molt bona en la 
llengua catalana. Com es pot comprovar, hi ha una tendència 
clara al descens de l’ús exclusiu del castellà i a l’augment pa-
ral·lel de la convergència lingüística amb l’interlocutor en els 
programes educatius bilingües, amb el cas destacat del grup 
del PEV. També s’hi observa una major tendència a aug-
mentar la convergència lingüística en la mesura que augmenta 
l’ús del català en la població on resideixen els 
enquestats. L’anàlisi estadística demostra que 
les diferències trobades no són degudes a 
l’atzar (p = 0.0013), especialment per a 
l’elevat nombre dels alumnes del PIP 
d’Alacant que utilitzen sempre el castellà i no 
convergeixen gairebé mai en català, i per a 
l’elevat nombre d’alumnes del PEV de Xixona 
que convergeixen sempre i no utilitzen mai el 
castellà com a norma d’ús exclusiu. 

 
 

 
 
 
 
Les dades de l’actuació lingüística quan els alumnes es dirigeixen a desconeguts es troben resumides a la taula 3. 

L’ús del castellà com a llengua primera de relació amb els desconeguts és la norma lingüística seguida per la majoria 
(78.2%), però es trenca en ocasions quan els enquestats sospiten per alguna causa que el seu interlocutor desconegut és 

                                                 
13 La resposta a la pregunta “Al barri o població on vius, quina llengua sents parlar?”, que és indicadora de la llengua 

dominant en l’entorn lingüístic dels alumnes enquestats, té les respostes següents: castellà, 38.6%; igual català que castellà, 
41.6%; català, 19.8%. 
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gràfic 8: relació entre la tria lingüística en la resposta a un desconegut 

castellanoparlant, el programa educatiu i la localitat 

 Dirigir-se a un conegut  

Català 0% 

Castellà 30.2% 

Igual en català  

que en castellà 

17.3% 

En la llengua del conegut 52.5% 

Taula 2. Tria lingüística en dirigir-se a un conegut 
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gràfic 9: relació entre la tria lingüística en dirigir-se a un conegut, el 

programa educatiu i la localitat



 

 

catalanoparlant (11.9%). Sí que hi ha en aquest cas un percentatge petit d’alumnes que comencen habitualment les relacions 
amb els desconeguts en català (7.4%), i un percentatge encara menor que ho fa només en algunes ocasions (2.5%).14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem investigar la relació entre les normes d’ús 

lingüístic amb desconeguts i els programes educatius a partir de les 
dades resumides en el gràfic 10.15 L’examen d’aquest gràfic torna 
a mostrar la tendència, ja trobada en les anàlisis anteriors, a un ús 
major del català en la mesura que els alumnes viuen en poblacions 
on l’ús del català és major, i també en la mesura que es troben 
escolaritzats en programes educatius bilingües. L’anàlisi 
estadística demostra que les diferències que hi ha són significatives 
(p < 0.00001), i que destaca l’elevada xifra d’ús exclusiu del 
castellà amb desconeguts dels alumnes del PIP d’Alacant, i l’elevat percentatge d’alumnes del PEV de Xixona que inicien en 
català les relacions amb els desconeguts.  

 
 
 

4. Conclusions 
 
 

L’anàlisi dels usos lingüístics en diferents àmbits ha permés aprofundir qualitativament en un aspecte, l’ús 
lingüístic, que és crucial en el manteniment de les llengües minoritzades. Hem descrit els usos lingüístics dels enquestats en 
alguns dels principals àmbits de la seua actuació quotidiana (la família, el veïnat i el barri), i hem analitzat la relació que hi ha 
entre aquests usos i els programes educatius, tot tenint en compte sempre que el context sociolingüístic és una variable que 
condiciona la tria de les llengües d’una manera determinant. 

Per tal de no repetir informació, en aquest apartat de conclusions ens limitarem a enunciar les dues conclusions 
principals que poden extraure’s d’aquest treball:  

                                                 
14 Boix (1993: 152) va obtenir els resultats següents a Barcelona, amb una pregunta semblant: 57.1% castellà, 25.3% català 

i 16.9% bilingüe; Colom (1998: 100, 190) va obtenir els resultats següents a València: 3.75% català, 93.1% castellà i 2.95% 
indistintament una o l’altra llengua. 

15 S’ha controlat l’expressió oral en català com a possible variable que hi intervé limitant l’anàlisi als alumnes que 
asseguren tenir una competència bona o molt bona en l’expressió oral en català.  
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gràfic 10: relació entre la tria lingüística en dirigir-se a un desconegut, el 

programa educatiu i la localitat 
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Si sospite que és catalanoparlant, 
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11.9% 

Taula 3. Tria lingüística en dirigir-se a un desco-
negut 



 

 

a) Primer, veiem que els programes educatius bilingües capaciten els alumnes per a l’ús de la llengua minoritzada i 
el predisposen positivament a usar aquesta llengua en aquelles situacions en què valoren que aquest ús és adequat. En tot cas, 
l’ús de la llengua minoritzada depén d’una manera molt directa de la presència efectiva que té en el context social en què 
viuen els alumnes.  

b) Segon, hem comprovat que l’escola té limitacions importants, i no arriba a trencar aquelles normes d’ús 
favorables a la llengua dominant que són assumides socialment de forma majoritària, com ara la convergència lingüística 
amb els interlocutors castellanoparlants o l’ús de la llengua dominant per dirigir-se als desconeguts. 
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