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1. Introducció 

1.1. Justificació 

Com a il·licità el tema sociolingüístic a Elx sempre m’ha interessat prou perquè els 

meus pares valencianoparlants van canviar de llengua per a educar-me. A més anava a 

una escola que només oferia l’antic PB (programa bàsic), model que no m’ajudava molt 

a conèixer la llengua dels meus pares i dels meus iaios (només ens oferia l’assignatura 

de Llengua Valenciana). Però no fou fins que em vaig matricular al grau de Mestre 

Educació Primària (al grup en valencià) que em vaig adonar de la importància de la 

vehiculació dels aprenentatges en valencià, de la competència subjacent comuna de les 

persones bilingües (o plurilingües) i com es pot treballar a l’escola des de les primeres 

etapes per a una adequada construcció d’aquesta competència. A més m’he vist 

influenciat per treballs de diverses investigacions sociolingüístiques i històriques d’Elx 

com per exemple Al voltant de la substitució i el canvi lingüístics. Els casos d'Elx i 

Alacant durant la segona meitat del segle XIX de Brauli Montoya i Abat  per a aclarir 

els dubtes sobre la situació de la meua família i per les noves concepcions de la 

sociolingüística i psicolingüística, ja que antigament es considerava la llengua de la llar 

la millor per a educar i ara sabem que això era cert a partir de les diverses investigacions 

i treballs de psicolingüistes com Jim Cummins, Gardner i Lambert, entre altres. 

 Com que la situació actual a Elx, segons Josep Enric Escribano (president del Tempir 

associació cívica per la llengua) en una entrevista realitzada pel diari virtual l’Accent és: 

“Si fem una radiografia de la llengua aquí en primer lloc hem de tindre en 

compte les seues dimensions. Elx té 230.000 habitants, i un terme de 325 km2, 

l’equivalent a la meitat d’Eivissa. Per tant les realitats són ben diferents si 

parlem del camp -35.000 persones viuen a les pedanies i partides rurals- o la 

ciutat. Al camp el català és majoritari, mentre que a dins la ciutat també trobem 

moltes diferències entre el centre, el Raval, i Altabix -on es manté viva la 

llengua- i el barri obrer del Carrús. Aquest barri fou construït als anys 1960 i 

acollí tot el flux d’immigrants espanyols que venien a treballar al calcer. Fins 

eixe moment, la llengua majoritària era el valencià. A partir d’aleshores, en un 

context sociopolític d’estigmatització social, començà a prendre força la 

substitució lingüística. 

Avui dia, les enquestes ens parlen d’un reviscolament en el conjunt, sobretot 

entre la gent més jove, amb un 60% que sap parlar el valencià, i un 95% que 

l’entén.” 
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Josep Enric Escribano ens dóna unes dades sociolingüístiques molt positives de la 

situació actual a Elx, i ens parla de diferents situacions segons les zones (barris o 

pedanies), aprofundirem a continuació sobre la situació actual  pel que fa a l’escola 

elxana també segons aquestes zones. 

Des que vaig començar les pràctiques al CEIP Jaume I (pràcticums, I, II, i III) al barri 

de Carrús, i mitjançant les assignatures de didàctica de la llengua catalana, he descobert 

la importància sociolingüística que tenen els programes lingüístics dels centres sobretot 

pel que fa a l’ensenyament en valencià. En aquests anys he pogut observar canvis 

legislatius que condicionen aquests tipus de programes, amb el treball d’elaboració del 

PLC que inclou l’apartat PNL (pla de normalització lingüística). 

Aquests programes de “línia valenciana” tracten de vehicular els continguts del 

currículum en les diferents àrees mitjançant el valencià perquè els alumnes es 

familiaritzen i adquirisquen aquesta llengua. Podem dir que enguany ja fan  quasi 30 

anys des dels primers programes lingüístics d’immersió a la ciutat d’Elx, ja que 

s’impartiren al CEIP el Palmerar de manera experimental. 

 

1.2. Context 

Aquesta investigació es realitzarà sobre la ciutat d’Elx. Elx és un municipi situat al sud 

de la província d’Alacant, a la Comunitat Valenciana, i capital de la comarca del Baix 

Vinalopó. La població d’aquest municipi arriba als 230.224 habitants (INE 2013), i la 

població del nucli urbà és de 189.316 (INE 2013), per tant és la tercera ciutat més 

poblada de la Comunitat Valenciana, la segona de la província d’Alacant, vigèsima a 

nivell nacional i quarta excloent les capitals de província. Destaque aquestes dades ja 

que la població ha crescut molt des de la industrialització i l’impacte sobre la població 

autòctona ha sigut prou important, tant que d’una generació a una altra s’ha anat 

abandonant la llengua pròpia per parlar la dels immigrants (castellans).  

És una ciutat turística i industrial alhora. Turística pel que fa al paisatge únic del 

Palmerar, els monuments, museus i els patrimonis culturals de la ciutat, a banda 

posseeix una extensió de 12 km de litoral al mar Mediterrani. I industrial ja que 

predomina el sector secundari, fabricant el 42% del calçat nacional. L’agricultura ha 

perdut pes en aquesta economia orientant-se envers productes d’ús no alimentari com 

per exemple vivers, mentre que el comerç ocupa el 20% de la població. Aquests 

aspectes són també determinants, ja que, per exemple, al camp d’Elx una majoria de 

població és valencianoparlant, en canvi al calçat trobem una minoria valencianoparlant, 

mentre que al comerç difícilment trobem valencianoparlants. 
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1.3. Objectius  

L’objectiu d’aquest treball és: 

1) Realitzar un inventari de les escoles d’Elx distribuït per zones i dels diferents 

programes  lingüístics d’ensenyament que ofereixen. 

2) Pel que fa als programes d’ensenyament en valencià, reflectir les opinions i les 

experiències dels mestres que treballen en aquests programes sobre  la competència 

lingüística dels seus alumnes i sobre els possibles canvis deguts a la diferent legislació 

envers el plurilingüisme.  

3) Demostrar mitjançant les experiències dels mestres que els programes PIL i/o PPEV 

ofereixen l’oportunitat als alumnes d’adquirir les dues llengües oficials de la Comunitat 

Valenciana. 

4) Demostrar que, tot i ser Elx una ciutat pionera pel que fa a immersió lingüística en 

valencià, encara queda molt per fer per la normalització d’aquesta llengua a Elx. 

Tot açò per a reflectir la realitat lingüística de les escoles a Elx en l’actualitat. 

 

1.4. Metodologia 

Per a realitzar aquesta mena d’inventari, he indagat en les pàgines web oficials de 

l’ajuntament d’Elx, de la fundació Escola Valenciana i del Tempir, associació cívica per 

la llengua. Amb les dades que vaig obtenir vaig disposar-me a telefonar a les escoles 

protagonistes (les que ofereixen ensenyament en valencià) per a poder realitzar una 

xicoteta entrevista als i les mestres que ensenyen en valencià per tal d’esbrinar les seues 

opinions i reflexions respecte l’ensenyament en valencià i els nous canvis. Així doncs 

vaig visitar tots els centres que oferien ensenyament en valencià a Elx i vaig realitzar la 

mateixa entrevista als mestres, i així mitjançant les seues experiències traurem algunes 

conclusions respecte a l’ensenyament en valencià a Elx. Aleshores vaig visitar desset 

centres, i hi vaig realitzar una entrevista a un tutor d’ensenyament en valencià ja siga al 

PIL o al PPEV de qualsevol nivell, de cada centre. Aquestos centres són: El Toscar, 

Jaume I, Vicente Blasco Ibañez, Eugeni d’Ors, Princesa de Asturias, Clara Campoamor, 

Miguel de Cervantes, Mediterrani, San Fernando, El Palmerar, Candalix, Baix 

Vinalopó, El plà, Sanchiz Guarner, Antonio Machado (Torre del Pla), San Antonio (la 

Foia), La Baia (les Baies) 



Daniel Lorente i Mora El valencià a l’escola il·licitana. 

Antoni Mas i Miralles 

6 

 

 

 

1.5. Marc teòric 

A finals de la dècada dels 70, al centre pilot El Palmerar (Altabix), es va començar a 

experimentar amb el valencià com a matèria d’ensenyament i com a llengua vehicular 

d’una altra matèria (Coneixement del Medi), el I Pla Experimental d’Ensenyament en 

valencià fou impulsat el 1978 per l’advocat il·licità Josep Lluis Barceló, conseller 

preautonòmic d’educació. Aquest advocat i la coordinadora per a l’ensenyament en 

valencià Tudí Torró i Ferrer (que pertanyia al col·lectiu de Mestres del Baix Vinalopó) 

abans de la LUEV ja lluitaven per introduir el valencià als centres educatius i 

normalitzar-ne l’ús. Aprofitaren algun badall legal de la LGE (1970) que permetia la 

introducció de llengües vernacles en el sistema educatiu, amb un caràcter facultatiu, 

voluntari i experimental. 

A novembre de 1983 es promulgà la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, al curs 

1986-1987 posà en pràctica els primer programes d’immersió lingüística (PIL) a Elx, al 

CEIP El Palmerar abans comentat, i al CEIP  Vicente Blasco Ibañez, escola que podem 

trobar al barri de Carrús, un barri prou gran i industrialitzat amb una població 

majoritàriament castellanoparlant. Al curs següent s’implantà en el col·legi Miguel de 

Cervantes (a Altabix), i així, a poc a poc, es va despertar un moviment d’incorporació 

de centres a l’ensenyament en valencià.  

Amb açò volem destacar que l’escola és la principal institució on es recupera la llengua 

i que sense el seu suport el valencià no es pot normalitzar ja que a les escoles és on es 

generen i evolucionen les societats, i sobre tot pel que fa a la llengua on els mestres fan 

de models lingüístics, ho podem consultar més detalladament al treball EL CATALÀ 

DEL PAIS VALENCIÀ DADES I REFLEXIONS de Tudí Torró i Ferrer on exposa una 

gran quantitat de dades algunes d’aquestes negatives pel que fa a les expectatives de 

recuperació en l’àmbit educatiu. 

Amb la implantació de la LOMQUE s’han modificat el programes educatius en la 

Comunitat Valenciana, cosa que afecta als territoris d’ús de la llengua valenciana. Entre 

aquests territoris trobem Elx per la seua història sociolingüística des que el valencià era 

la llengua de cultura dels grups dominants  fins que la forta immigració (entre altres 

coses) a les grans ciutats industrials ha fet decréixer el nombre de parlants d’aquesta 

llengua. Al llarg del temps la ciutat ha patit el procés de substitució lingüística, en el 

qual s’ha reduït considerablement l’ús del valencià i els àmbits en què hi era present, 

donant pas a la generalització de la llengua castellana per a la majoria dels àmbits on 
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abans s’utilitzava el valencià. He de dir que una part de la població nativa és conscient 

d’aquesta situació, i per això defensa la recuperació de la llengua pròpia. Tot i això, 

alguns d’aquests individus bilingües mostren comportaments diglòssics (com per 

exemple a la vida quotidiana, que com el context està castellanitzat doncs, parlen 

castellà). També he de destacar que a vegades desconeixem si amb qui estem parlant és 

bilingüe, per aquesta raó quan sabem que la persona amb qui parlem és bilingüe tractem 

d’usar el nostre valencià. Aquesta situació es generalitza, fins i tot entre els mateixos 

familiars que amb uns utilitzen el valencià i amb uns altres el castellà. Ara bé aquesta 

situació pareix que està millorant gràcies en part a l’educació en valencià. Destacaré 

doncs el treball realitzat pels docents des de fa quasi trenta anys per la normalització del 

valencià, i la reivindicació d’una escola en valencià. 

Per a acabar cal comentar que els nous programes plurilingües aglutinen dos programes 

quan abans n’havien quatre, el Programa Bàsic, i el Programa d’Incorporació 

Progressiva es substitueixen pel Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà; el 

Programa d’Ensenyament en Valencià, i el Programa d’Immersió Lingüística es 

substitueixen pel Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencia. Del PPEV podem 

destacar la disminució d’hores vehiculades en valencià respecte als programes anteriors, 

per a afavorir la vehiculació d’altres assignatures que seran vehiculades en llengua 

estrangera. Del PPEC podem advertir que, tot i que algunes assignatures estan 

vehiculades en valencià difícilment els alumnes aconseguiran la mateixa competència 

en ambdues llengües. 

 

2. Anàlisi 

2.1. Inventari escoles zones i programes lingüístics 

D’acord amb el Decret de Plurilingüisme de 3 d’agost de 2012, cada escola ha de 

concretar el seu model educatiu d’acord amb el programa plurilingüe que aplique. Així 

les escoles que ja oferien les línies d’immersió lingüística han de canviar aquest 

programa. 

De 52 escoles d’Elx només 17 ofereixen programes d’ensenyament en valencià. 

Exposarem a continuació quines escoles ofereixen ensenyament en valencià i les 

classificaré segons les zones on es troben. Reflectirem aquestes dades mitjançant les 

següents taules. He de dir que per a obtenir aquestes dades vaig servir-me de la pàgina 

web de l’Ajuntament d’Elx on trobem un inventari de tots els centres escolars, és a dir 

apareixen centres d’educació infantil i primària públics, concertats i privats, i instituts 

d’educació secundaria, a més a més ofereixen dades sobre els programes lingüístics que 

ofereixen, la seua localització i els números de telèfon. Aquesta informació també la 
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podem trobar a la pàgina web de Tempir,, associació per la llegua, que a més ofereix un 

buscador amb mapes on podem trobar tots els col·legis de la Comunitat Valenciana que 

ofereixen ensenyament en valencià, de manera que qualsevol persona que trie per al seu 

fill ensenyament en valencià pot saber quins col·legis ofereixen aquest programa, siga 

de la comarca que siga, sempre dins de la Comunitat. A més a més he de comentar que 

el Tempir col·labora i està dins de l’Escola Valenciana. Ambdues organitzacions 

treballen per la normalització i la recuperació de la nostra llengua sobretot pel que fa a 

l’àmbit escolar, on organitzen trobades d’escoles en valencià per a promoure l’ús del 

valencià. A continuació mostrarem les escoles de primària que oferten programes 

d’ensenyament en valencià a Elx, hem de destacar que el nombre d’aquestes escoles 

amb ensenyament en valencià és nomes el 32,69% del total de les escoles públiques 

d’Elx, ja que no hem trobat cap escola concertada o privada que oferisca ensenyament 

en valencià, encara que incloem alguns concertats a la llista següent. 

Ofereixen PPEV 

Els que apareixen amb asterisc (*) ofereixen exclusivament el PPEV, la resta ofereixen 

els dos tipus de programes PPEV/PPEC. 

 

Ofereixen PPEC (exclusivament) 

Carrús El Toscar 03205 

Jaume i 03205 

Vicente Blasco Ibañez  03205* 

Eugeni d’ors 03206* 

ALtabix  Princesa de Asturias 03205 

Clara Campoamor 
 03202 

Miguel de Cervantes 03202* 

Mediterrani 03203 

San Fernando 03203 

El Palmeral 03203 

Ciutat Vella Candalix 03202 

El Pla Baix Vinalopó 03201 

El Pla 03204 

Sanchiz Guarner 03204 

Camp d’Elx/ Pedanies Antonio Machado (Torre del Pla) 

San Antonio (la Foia) 

La Baia (les Baies) 

Carrús CC. Lope de Vega 03206 

Casablanca 03206 

Ausiàs March 03206 

Giner de los Ríos 03206 
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Mapa dels barris del nucli urbà d’Elx. 

 

 

 

 

 

 

Menéndez Pelayo 03206 

Jaime Balmes 03206 

Ramon Llull 03205 

Julio Maria Lopez Orozco 03205 

CC. Luis Vives 

CC. Sagrada Família 03205 

Francesc Cantó 03205 

León Felipe 03205 

Altabix  Luis Cernuda 03202 

Ferràndez Cruz 03202 

CC. Altabix 03202 

CC. Nuestra Señora del Carmen 03202 

CE. Tamarit 03203 

Ciutat Vella Reyes Católicos 03203 

Hispanidad 03203 

CC. Santa Maria 03203 

CC. San Rafael 03203 

El Pla Miguel de Unamuno 03204 

Jorge Guillen 03204 

L’Alcúdia 03204 

Mariano Benlliure 03204 

Luis Vives 03204 

Dama d’Elx 03204 

San José de Calasanz 03201 

Virgen de la Asunción 03201 

Camp d’Elx/ Pedanies La Marina 032194 (La Marina) 

La Paz 03320 (Torre del Pla) 

La Vallverda 03139 (Partida Vallverda Baixa) 

Nº 49 03296 (Partida de Puçol) 

Els Garrofers 032096 (Matola) 

La Galia 03202 (Camp d’Altabix pedania la 
Galia) 
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Mapa del camp d’Elx i pedanies. 

 

 

Com podem observar a les taules al barri El Pla trobem 8 escoles que ofereixen només 

el PPEC contra 3 que ofereixen el PPEV conjuntament amb el PPEC, és a dir tenen més 

de dues línies. Al barri de Carrús trobem una situació semblant, 12 centres ofereixen 

PPEC i només 4 ofereixen PPEV, dels quals només 1 ofereix exclusivament el 

programa PPEV, i la resta ofereix els dos programes, és a dir només 3 escoles ofereixen 

les dues línies. A Altabix trobem una altra situació, una situació equilibrada, trobem 5 

escoles que nomes ofereixen PPEC, i 6 que ofereixen PPEV de les quals només 1 

ofereix exclusivament el programa PPEV, i les 5 restants ofereixen els dos programes, 

tant el PPEV com el PPEC. La situació al camp o a les pedanies és un poc 
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contradictòria ja que dominen els centres que ofereixen PPEC, 6 centres que es troben 

en zones on es parla majoritàriament el valencià com poden ser Matola i Vallverda, i 

que tot i això només ofereixen ensenyament en castellà. En altres zones o pedanies en 

trobem 3 escoles que ofereixen el PPEV junt al PPEC, podem destacar també que a 

Torre del Pla trobem una escola que ofereix només PPEC i una altra que ofereix el 

PPEV junt amb el PPEC.  

2.2. Resultats generals i per zones (barris i pedanies) 

Abans de començar amb els resultats generals de les entrevistes realitzades, he de 

comentar alguns aspectes sobre la mostra de l’anàlisi. La mostra la composen tutors/-es, 

docents i mestres de les escoles que ofereixen programes d’ensenyament en valencià o 

d’immersió lingüística, la majoria són tutors dels diferents cicles de primària, tot i que 

trobem alguns/-nes que són tutors de l’etapa d’infantil, i fins i tot hem entrevistat a 

algun metre d’educació física (en una escola que ofereix exclusivament ensenyament en 

valencià). He de destacar que alguns d’ells/elles, a banda de ser tutors/-es, ocupen algun 

càrrec en la direcció del centre (caps d’estudi, directors, secretaris...). Així doncs vaig 

entrevistar tots els mestres que exerceixen en allò conegut com a “línia valenciana” a la 

ciutat d’Elx per a reflectir la realitat actual de l’ensenyament en valencià. 

La gran majoria d’escoles (enquestades) a Elx s’estan adaptant ja a les noves lleis 

envers el plurilingüisme, huit d’aquestes (Eugeni d’Ors, Miguel de Cervantes, San 

Fernando, Baix Vinalopó, El Pla, Sanchis Guarner, Antonio Machado, Sant Antoni, La 

Baia) ofereixen els nous programes plurilingües (PPEV/PPEC) per a l’etapa d’infantil, i 

els antics programes “bilingues”( PIL/PIP/PEV segons la LOE) per a les etapes de 

primària. La resta d’escoles estan impartint els programes plurilingües fins i tot en 

etapes de primària, algunes els incorporen al primer cicle, i unes altres als cursos 

imparells dels diferents cicles de primària. 

Destacarem a continuació les tres escoles que trobem, algunes ja des de fa anys, a Elx 

que només ofereixen i imparteixen en valencià (“línia valenciana”), en aquest cas en 

PPEV, com poden ser el CEIP Vicente Blasco Ibañez, el CEIP Miguel de Cervantes, i el 

CEIP Eugeni d’Ors. Aquests centres són un exemple dels pocs que n’hi ha de com s’han 

de fer les coses, són referents dels centres que ofereixen les dues “línies” pel que fa a la 

immersió lingüística. Aquests centres són els que patiran més alguns aspectes del 

plurilingüisme, per exemple fins ara feien totalment immersió en valencià amb una 

metodologia que començà sent prou comunicativa, i ara la faran parcialment amb la 

introducció del castellà en algunes assignatures. 

Tot i això els resultats de les entrevistes que beuen de la font de les experiències dels 

mestres demostren que la gran majoria, sobretot els tutors dels centres que ofereixen les 
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“dues línies”, que el programa que més afavoreix la competència lingüística dels 

alumnes és sense dubte la “línia valenciana” o el que ara coneixem com PPEV, ja que 

aquest programa utilitza una metodologia d’immersió lingüística prou experimentada i 

amb bons resultats. A més la majoria dels tutors/-res entrevistats/-des pensen que aquest 

programa d’ensenyament en valencià és l’únic que pot garantir una certa competència 

en valencià quasi al mateix nivell que la competència en castellà. Tot i això trobem tres 

tutors que pensen que, tot i que reben ensenyament en valencià, no tenen la mateixa 

competència que en castellà, ho argumenten mitjançant la castellanització del context i 

de l’entorn que envolta als alumnes, ens posen exemples de com els alumnes tot i que 

tracten de parlar amb el mestre, comprendre i llegir en valencià, al pati i entre ells parlen 

en castellà, perquè ho parlen amb tot el món fora del context escolar. Per això un dels 

mestres comenta que és prou difícil saber si tenen el mateix nivell de competència 

lingüística en castellà i en valencià, perquè aquesta competència per damunt de tot ha de 

ser una competència comunicativa, i hauríem de fer un estudi més profund i analitzar 

l’ús dels alumnes d’ambdues llengües per a determinar els àmbits d’ús en què utilitzen 

el castellà i el valencià. 

Per a acabar cal comentar que la majoria dels/les mestres entrevistats/-des opinen que 

amb la implantació del plurilingüisme han de canviar alguns aspectes de la metodologia, 

com poden ser principis metodològics, aspectes comunicatius, formació 

d’especialistes... Només quatre tutors pensen que la metodologia no canvia, nomes 

canvia la llengua de vehiculació d’alguna area. Hem de destacar que alguns dels 

entrevistats troben certa manca de recursos per a dur a terme la implantació del 

plurilingüisme, per la falta de personal professional preparat i qualificat degut a les 

ultimes retallades en educació publica que han patit o millor dit que estan patint. 

Tot açò ho vorem més detalladament al següent apartat on concretarem la pertanyença 

de les escoles als barris il·licitans o a les pedanies pel que fa als programes lingüístics i 

exposarem algunes de les opinions a destacar de les respostes a les preguntes de 

l’entrevista. 
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En aquest mapa mostrem les escoles que ofereixen PPEV a Elx marcades amb estreles, 

totes aquestes són les que he pogut visitar per a realitzar l’entrevista. 

 

 

 

2.2.1. El Pla  

Al barri del Pla trobem clarament una predominança de centres que ofereixen només 

l’opció del PPEC com són els centres:  CEIP Miguel de Unamuno, CEIP Jorge Guillen, 

CEIP L’Alcúdia, CEIP Mariano Benlliure, CEIP Luis Vives, CEIP Dama d’Elx, CEIP 

San José de Calasanz, CEIP Virgen de la Asunción. Tot i que dominen els centres que 

ofereixen ensenyament en castellà, analitzarem les respostes a les entrevistes realitzades 

als centres que sí ofereixen un ensenyament en valencià en aquest barri com són:  el 

CEIP Baix Vinalopó, el CEIP El Pla i el CEIP Sanchiz Guarner. Com que ja hem 

observat algunes de les dades que apareixen en l’entrevista vorem a continuació les 

respostes a les últimes dues preguntes que són més interessants com a objecte d’estudi 

perquè són la veu de l’experiència. En primer lloc anomenaré tutor 1 o T1 per a referir-

me a la tutora de segon de primària i cap d’estudis del CEIP Baix Vinalopó, T2 al 

secretari i tutor de cinquè del CEIP El Pla, i T3 a la tutora de sisè i directora del CEIP 

Sanchis Guarner. 

Quan preguntem si en acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la 

mateixa competència lingüística en castellà i en valencià les respostes dels tutors 

d’aquest barri són les següents: 

“En PIL sí, a més porte ja molts anys que vaig començar fent PIP i me vaig 

canviar al PIL, i és que en classe me parlen valencià, o siga, que els xiquets 

castellanoparlants acaben parlant valencià.” (T1) 
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“A vore, això és complicat perquè tot allò que els arriba als xiquets fora de 

l’escola i inclús dins de l’escola la majoria és en castellà, aleshores sempre 

tenen una competència en castellà un poc més elevada, però sí que hi ha molta 

diferència entre la línia en valencià i la línia en castellà perquè la línia en 

valencià acaba la primària amb una molt bona competència en la llengua 

valenciana, en canvi la línia en castellà sí que presenten moltes, moltes 

dificultats en aquesta llengua.”(T2) 

“No, claríssimament no, els alumnes  de castellà van a tindre una competència 

lingüística en castellà, algo en valencià, algo en anglés, i els de valencià sí que 

tenen competència lingüística en valencià, el castellà únicament els arriba des 

de fora, des del carrer, el teatre, la ràdio, la televisió, amb el cinema, el castellà 

no té cap problema, per tant els alumnes que estan en valencià són els que sí 

van a tindre eixa competència lingüística plena en valencià i en altres 

llengües.”(T3) 

En la resposta de T1 observem un cert grau d’optimisme quan assegura que els alumnes 

d’immersió castellanoparlants acaben parlant valencià. 

En les respostes de T2 i T3 observem que els alumnes de línia valenciana adquireixen 

competència en valencià, tot i això tots dos fan referència al fet que el context en què es 

troben els alumnes no hi ha a penes presència del valencià i ho trobem tot en castellà, 

amb açò T2 justifica una certa superioritat de la competència lingüística dels alumnes en 

la llengua castellana, tot i anar a línia valenciana. 

Quan preguntem si l’objectiu del plurilingüisme canvia la metodologia, responen: 

“Clar, per lo menys en aquesta escola, en esta escola tenim alumnes 

castellanoparlants sobretot, aleshores tu estàs treballant una segona llengua 

durant tot el temps, és lo que és la immersió, mentre que si estàs en PIP tu 

treballes sobretot castellà, però el valencià com a segona llengua, aleshores en 

el PIL, ells no tenen, per lo menys en este col·legi, fins a tercer no introduïm el 

castellà com a assignatura, aleshores des de 3 anys fins a segon, tota la llengua 

que parlen i escolten és valencià ( a l’escola) i un poquet només, o siga que són 

metodologies diferents.”(T1) 

 “L’objectiu tal qual, hui en dia a l’escola  no és real, açò del plurilingüisme, 

perquè no tenim els recursos ni personals ni materials , canviaria imagine la 

metodologia, seria una metodologia molt més comunicativa, no tant 

memorística ni conceptual, però a hui en dia encara això ho veiem  

llunyà.“(T2) 
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 “Doncs l’objectiu del plurilingüisme que seria realment tindre tres llengües al 

mateix nivell, en teoria, difícilment se va aconseguir en la Comunitat 

Valenciana amb els programes lingüístics que tenim hui en dia, perquè te 

comente, línia valenciana, el valencià molt bé, van a tindre competència en 

valencià sí, i en castellà també, però en anglés no, perquè realment per a tindre 

competència en una llengua has de fer una immersió, per a aprendre anglés, 

han d’anar-se a un país que parle anglès i estar allí un temps en una immersió, 

és a dir, envoltar-los en gent que parle anglés, que és el que es fa en els 

programes en valencià, per tant els de valencià sí que van a tindre eixa 

competència en dues llengües, la tercera del plurilingüisme del que parlem no, i 

els de castellà com he comentat abans, únicament van a tindre competència en 

castellà, algo en valencià i algo en anglés. I la metodologia realment seria açò, 

utilitzar les mateixes dinàmiques que s’utilitzen per als programes d’immersió, 

és a dir, moltes activitats i fer coses parlant en valencià, per això es dóna per 

exemple en este centre en valencià tenim Coneixement del Medi, o naturals i 

socials en este moment en tot el centre és en valencià tant en línia valenciana 

com en línia castellana per a poder afavorir-ho, per a fer coses parlant, en 

anglés passa amb l’artística, la part de plàstica també se dóna en anglés 

simplement per açò, per a tindre un poc d’immersió en eixa llengua, fent coses 

parlant és com realment anem a aprendre la llengua, per molt que ens diguen 

que el verb ser se conjuga així, així i així, o l’utilitzem o no val per a res, dic el 

verb ser, anem a aprendre coses simplement d’utilitzar-les, no de que les 

estudien, per això la metodologia si que és important.”(T3) 

En la resposta de T1 observem una descripció bàsica de la metodologia d’immersió 

lingüística i assenyala la clau de quan introduir el castellà que al seu centre és a tercer 

de primària. 

En la resposta de T2 podem destacar la manca de recursos tant personals com materials, 

i canviarien envers una metodologia més comunicativa i no tan memorística i 

conceptual. 

Aquests conceptes apareixen més difuminats en la resposta de T3 destacant la necessitat 

d’usar i utilitzar una llengua per tal d’aprendre-la fent referència així a la metodologia 

comunicativa, i posa l’exemple la conjugació  del verb ser de la metodologia  

memorística i conceptual, que no val de res aprendre-la de memòria si després no 

s’utilitza. També atribueix complexitat a l’objectiu del plurilingüisme ja que es tractaria 

de fer immersió lingüista en diverses llengües i per a una adequada immersió en una 

llengua necessitem molt de temps per a envoltar als alumnes de la llengua que es vol 
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aprendre, és un objectiu difícil d’aconseguir, si ja ho és la normalització del valencià 

mitjançant la línia valenciana, imaginem abraçar també les llengües estrangeres que 

segons aquesta tutora per a aprendre-la la millor opció és la immersió total com per 

exemple anar al país on es parla eixa llengua. 

2.2.2. Carrús 

Com en altres barris a Carrús el domini de l’ensenyament en castellà és absolut, per 

cada escola que ofereix ensenyament en valencià, hi ha dues que només ofereixen 

ensenyament en castellà, tot i ser un dels barris que en més escoles ofereixen 

ensenyament en valencià. Açò es deu que és un barri prou gran en terreny i en població, 

mentre que només ofereixen PPEC trobem: CC. Lope de Vega, CEIP Casablanca, CEIP 

Ausiàs March, CEIP Ginés de los Ríos, CEIP Menéndez Pelayo, CEIP Jaime Balmes, 

CEIP Ramón Llull, CEIP Lopez Orozco, CEIP Luis Vives, CEIP Sagrada Família, 

CEIP Francesc Cantó, i el CEIP León Felipe. Aquests centres són més del doble dels 

que ofereixen programes d’ensenyament en valencià com; CEIP El Toscar, CEIP Jaume 

I, CEIP Vicente Blasco Ibáñez, i el CEIP Eugeni d’Ors als que farem referència 

mitjançant l’anàlisi dels resultats de l’entrevista que hi vaig passar als tutors d’aquests 

centres, els dos últims centres només ofereixen l’opció en valencià PPEV, i els dos 

primers ofereixen les dues opcions PPEV/PPEC. Per a començar anomenarem la tutora 

de sisè de primària del CEIP Toscar com T4, al tutor de primer de primària del CEIP 

Jaume I com T5, al mestre d’educació física i secretari del CEIP Vicente Blasco Ibáñez 

com T6, i a la tutora d’infantil i directora del CEIP Eugeni d’Ors com a T7. 

Al barri de Carrús quan preguntem si en acabar l’etapa de primària creus que els 

alumnes han adquirit la mateixa competència lingüística en castellà i en valencià ens 

responen: 

“Des de la meua línia, des de l’ensenyament en valencià sí, per lo que he dit 

abans, ací el que intentem és que adquirisquen el valencià com a primera 

llengua encara que la seua materna és el castellà, però que tinguen la mateixa 

competència, la problemàtica està en la línia castellana que com són les hores 

més reduïdes, les assignatures més reduïdes, no arriben a tindre la mateixa 

competència en les ambdues llengües.”(T4) 

“No, això és més o menys, és lo que estava parlant abans, en castellà tenen 

dibuixos, tenen periòdics, tenen al pare, tenen la mare, a la família que els parla 

castellà, i en valencià en esta zona normalment, com a molt tenen el model 

lingüístic del mestre que és el que els parla en valencià, si a l’escola poden 

parlar-lo, poden comunicar-se en valencià amb el mestre, però la competència 
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lingüística va un poc més enllà, que se relacione en la seua vida diària, trobe 

que en valencià no la tenen adquirida.”(T5) 

“Per la part que ens toca a nosaltres intentem que siga així, després la part del 

castellà ha de tindre recolzament de les famílies.”(T6) 

“Crec que sí, en anglés no, descartat, en valencià sí, pràcticament la mateixa, a 

vore en este centre és un poquet complicat perquè la majoria de xiquets la seua 

llengua materna és el castellà, val, el que és el seu context és en castellà 

sempre, és una dificultat perquè ja tots els xiquets tenen eixa competència 

assolida.”(T7) 

Com observem en la resposta de T4 que els de la línia valenciana aconsegueixen la 

mateixa competència en ambdues llengües, tot i que la llengua materna dels alumnes és 

el castellà, és tracta d’inserir la llengua valenciana, mentre que el problema està en la 

línia castellana, ja que no fan immersió lingüística i les hores vehiculades en valencià 

són reduïdes, de manera que no aconsegueixen el nivell adequat en valencià. 

A la resposta de T5, un poc més pessimista i respon que no aconsegueixen el mateix 

nivell en ambdues llengües perquè el context que envolta als alumnes està en castellà, 

tot i poder parlar a classe en valencià, no l’aconsegueixen perquè hauria d’anar més 

enllà, i haurien de comunicar-se al carrer i a la seua vida quotidiana, per tant com a 

competència comunicativa no l’adquireixen. Ara bé pense que sí que assentaran les 

bases per a poder parlar en un futur a la seua vida, ja que a classe si que en parlen en 

valencià. 

La resposta de T6 observem que com pertany a una escola que exclusivament ofereixen 

ensenyament en valencià, argumenta que els alumnes adquireixen el valencià a l’escola, 

i el castellà es recolzat a casa i pel context. 

A la resposta de T7 ens argumenta que els alumnes sí aconsegueixen la competència en 

ambdues llengües però amb dificultats degudes al fet que el castellà és la llengua 

materna i la del context dels alumnes. 

Quan preguntem si l’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia, 

responen: 

 “En quant a metodologia no, sí que canviaria aspectes en quant a hores 

d’impartició en una mateixa llengua, per tant, jo crec que afavorirà, inclòs, 

perquè són xiquets, absorbeixen molt, però la metodologia seria la mateixa, 

enseguida l’adquireixen.”(T4) 
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 “Hi hauria de canviar sobretot jo crec que el model, per exemple mosatros 

tenim les dos opcions: valencià i castellà, el mestre valencià només donarà 

assignatures en valencià, i el mestre de castellà donarà totes les assignatures en 

castellà, tant al model A, 1er A, o el model B primer B, d’eixa forma el 

xiquet/la xiqueta associaria el parlar una llengua a un mestre, igual que en 

anglès l’associen a la mestra d’anglès, pues en valencià i en castellà seria el 

mateix.”(T5) 

 “En el nostre cas no canvia la metodologia, en el nostre cas sí que és veritat 

que afecta a alguns principis de la immersió lingüística que teníem nosaltres, 

per exemple el principal que teníem era, una persona una llengua, i amb la 

implantació del PPEV i la introducció del castellà en els diferents nivells sí que 

va afectar a aquest principi que teníem nosaltres com a primer principi 

d’immersió lingüística, és una persona una llengua, però a nivell de canvi 

metodològic no suposa un canvi metodològic.”(T6) 

 “A vore la metodologia  pràcticament és la mateixa, sobretot treballar des 

d’infantil la part oral, lo que te, dic és complicat per la  falta de recursos però la 

metodologia segueix sent la mateixa.”(T7) 

En la resposta de T4 veiem que no canviarien la metodologia més bé les hores de 

vehiculació de la llengua en qüestió. 

La resposta T5 podem observar que haurien de canviar el model de manera que els 

xiquets associen una llengua a un mestre, aquest mateix és el principi metodològic que 

argumenta T6 que es trencaria ja que abans feien només immersió lingüística en 

valencià i ara s’ha d’introduir el castellà. 

En la resposta de T7 observem que no canviaria la metodologia, i que destaca la manca 

de recursos. 

2.2.3. Altabix  

Al barri d’Altabix trobem una situació ben diferent trobem una certa igualtat i fins i tot 

superioritat d’escoles que ofereixen PPEV, les escoles que només ofereixen PPEC són 

el CEIP Luis Cernuda, el CEIP Ferrández Cruz, el CC. Altabix, el CC. Nuestra Señora 

del Carmen, i el CE. Tamarit, com podem observar tenim un centre d’educació especial, 

i dos centres concertats, per això pel que fa a centres públics només en trobem dos. Pel 

que fa als centres que ofereixen PPEV trobem el CEIP Princesa de Asturias, el CEIP 

Clara Campoamor, el CEIP Miguel de Cervantes, el CEIP Mediterrani, el CEIP San 

Fernando, i el CEIP el Palmerar. 
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Sobre tots aquests comentarem a continuació les respostes de mestres (PPEV) de 

l’entrevista que vam realitzar. Per tant, anomenarem al tutor de tercer de primària del 

CEIP Princesa de Asturias com a T8, a la tutora també de tercer del CEIP Clara 

Campoamor com a T9, a la tutora també de tercer del CEIP Miguel de Cervantes com a 

T10, al tutor de quart de primària del CEIP Mediterrani com a T11, a la tutora de quart 

de primària del CEIP San Fernando com a T12, i a la tutora de sisè i cap d’estudis del 

CEIP el Palmerar com a T13. 

A Altabix quan preguntem si en acabar l’etapa de primària els alumnes han adquirit la 

mateixa competència lingüística en castellà i en valencià trobem les diferent respostes: 

“Els alumnes d’ensenyament en valencià, del PPEV, sí que assoleixen la 

mateixa competència lingüística perquè treballen el valencià, que no és la seua 

llengua vehicular, des de xicotets, i ara tenen un domini molt gran quan acaben 

l’etapa d’educació primària. D’altra banda totes les habilitats lingüístiques en 

castellà les tenen adquirides ja des de casa, i l’escola a partir de tercer el que fa 

es perfeccionar-ho, i ixen amb el mateix nivell. En canvi, nosaltres hem patit 

enguany que els alumnes que estan en el PPEC, programa plurilingüe 

d’ensenyament en castellà, presenten mancances molt grans sobretot a nivell de 

comprensió i expressió oral i escrita, els continguts els poden assolir, sobretot a 

mesura que van passant els cursos i van fent-se grans, els continguts del 

currículum purament dits, però el que són les habilitats i les competències 

lingüístiques no les adquireixen igual. De fet nosaltres hem hagut de modificar 

a partir del mes de desembre a partir dels dos tercers de primària matriculats al 

PPEC hem hagut de modificar, i fer dedicar la meitat de les sessions al treball 

d’immersió per a poder intentar corregir unes mancances molt grans que 

portaven.”(T8) 

“Sí, els alumnes d’ensenyament en valencià, sí; ja que a escola tenen el 

valencià i a casa el castellà. En canvi els alumnes d’ensenyament en castellà 

difícilment aprenen el valencià si no es presenta a casa.”(T9) 

“No, per a mi no. Crec que de vegades, la majoria de les voltes tenen quasi més 

competència en castellà que en valencià, perquè el valencià és la llengua 

minoritària, i el castellà està a tot arreu, per tant encara que al llarg de 

l’escolaritat se donen menys hores en castellà, la competència lingüística que 

tenen a l’acabar de vegades és igual o superior en castellà que en valencià. I si 

el programa plurilingüe en valencià continua com està programat fins ara, que 

és augmentant les hores de castellà des de primer de primària la competència 

en valencià anirà disminuint progressivament prou, no per res, sinó perquè el 
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castellà està a tot arreu, el valencià només a l’escola, per tant, si tu quan el 

xiquet està en primer de primària encara no té una fluïdesa en valencià 

comences a donar-li classes en castellà, el xiquet, què farà? Passar-se més  al 

castellà.”(T10) 

“No, encara n’hi ha una espècie d’idea que el castellà és millor que el valencià, 

prejudicis, ah però si ja s’entén si no sé que, no tenen el mateix nivell que en 

castellà, perquè en castellà està tot, la televisió, els cartells de les carreteres, tot, 

i en valencià menys coses aleshores.”(T11) 

“Difícil saber-ho si no se’ls fa un estudi exhaustiu, però sí és veritat que si els 

xiquets de la línia PIL no tenen famílies que són valencianoparlants no se pot  

de veritat saber si agafen la competència realment o no, i açò passa perquè Elx 

és una zona castellanoparlant, ja ho saps.”(T12) 

“Els alumnes que han cursat en ensenyament en valencià, potser pareguda 

perquè tenen la mateixa competència o per igual el castellà i el valencià, perquè 

el castellà no l’han perdut està ahí, està a casa, és la llengua que parlen entre els 

companys, però l’escola està anivellant i afavorint que el valencià l’aprenguen 

al mateix nivell, encara que tenim cinc hores de castellà a l’horari escolar, els 

alumnes que han fet ensenyament en castellà no estan al mateix nivell, està el 

castellà molt per damunt del valencià.” (T13) 

Les respostes de T8 i T9 van pel mateix camí argumentant que els alumnes de PPEV sí 

adquireixen el mateix nivell en ambdues llengües, el valencià a classe i el castellà a 

casa, també observem en la resposta de T8 com han hagut de modificar els programes 

de PPEC per a recolzar algunes mancances en valencià. 

Les respostes de T10  i T11 responen que no adquireixen la mateixa competència en 

castellà i en valencià i ho atribueixen al context on està tot en castellà, sent el castellà la 

llengua que més dominen els alumnes tot i cursar en PPEV. A més a més en la resposta 

de T10 trobem cert pessimisme pel que fa als nous programes plurilingües (PPEV) que 

disminueixen algunes hores de vehiculació en valencià per a cedir-les al castellà 

provocant que els alumnes es canvien a la llengua castellana. 

La resposta de T12 ens aporta la importància de saber la dificultat que suposa avaluar 

i/o compara la competència lingüística en valencià i en castellà, s’hauria de fer un estudi 

exhaustiu, ja que la majoria dels pares són castellanoparlants, a més argumenta que Elx 

és una zona prou castellanitzada on predominen castellanoparlants. 

La resposta de T13 pareix raonar que els alumnes de PPEV si aconsegueixen la mateixa 

competència en ambdues llengües, ja que el castellà no es perd i l’escola el que tracta, 
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és d’anivellar la pressió del context a la línia PPEV, els alumnes PPEC no 

aconsegueixen el mateix nivell al reforçar el castellà, i treballar poc en valencià. 

Quan preguntem si l’objectiu del plurilingüisme canvia la metodologia, responen: 

 “En la meua opinió el plurilingüisme ací al País Valencià és una utopia i una 

pantomima a la societat, a les famílies, als mestres i als alumnes, perquè , no 

perquè estiguem en contra de l’anglès, sinó perquè no hi ha suficient 

professional format per a implantar-ho, no va de forma progressiva, quan 

s’implanta un programa de plurilingüisme hauria d’incorporar-se curs a curs i 

aquest va un curs, tres, cinc, va massa ràpid, no té mestres preparats, i el que fa 

és dificultar l’adquisició de les altres llengües no vehiculars en este cas el 

valencià, a més a més canvia la metodologia perquè suposa menys hores 

d’exposició a la llengua, i a més a més no està dotat dels recursos econòmics ni 

personals suficients, és més els últims anys hem tingut retallades de personal 

s’han perdut sobretot mestres de suport que el treball que fan des de les 

primeres edats, treballen la parla i l’expressió oral sobretot amb els xiquets, per 

tant el plurilingüisme està perjudicant molt a l’adquisició tant del valencià com 

del anglès, de fet hi ha xiquets que quan els parles en valencià  en infantil te 

diuen porqué me hablas en inglés?  i tenen un “cacao” que no s’aclaren, i a 

més a més no tots els centres tenen professionals no preparats sinó titulats, 

perquè hi ha molts centres on la gent té els mínims d’anglès per expedient per 

certificat com a per a poder donar una llengua, però  després igual fa deu anys 

que no l’han tocat, i tenen el certificat però no tenen la fluïdesa o la 

competència i se dóna de qualsevol manera en la majoria dels llocs, aquí s’està 

introduint des d’infantil per tallers, perquè tenim la sort de que tenim dues 

persones prou preparades en infantil per a fer-ho, però en general en la majoria 

dels centres està sent un problema per a l’adquisició de les llengües.”(T8) 

 “La metodologia podria ser la mateixa, el que canvia és la llengua vehicular de 

la tercera llengua que es vol adquirir, el que passa és que trobem una falta de 

recursos pel que fa a mestres especialistes en llengua estrangera.”(T9) 

“Home, evidentment, si tu vols, si el teu objectiu és que tinguen competència 

lingüística en més d’una llengua, en aquest cas serien tres, evidentment has de 

canviar la metodologia, en la metodologia hi ha que vore quines són les 

estructures comunes de totes les llengües, a on vas a treballar cada una, quines 

coses vas a remarcar més en castellà, quines en valencià, quines són les 

diferencies entre les llengües, etc. Haurà de ser una metodologia on la llengua 

s’utilitze, perquè si no s’utilitza la llengua no fem res.”(T10) 
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 “La metodologia no ho sé, crec que serà bo, perquè està pels psicolingüistes, 

els psicolingüistes diuen que un xiquet pot aprendre en les primeres etapes de 

la seua infància, crec que tres o quatre llengües a la mateixa sense tindre 

conflictes lingüístics, així és, que tiguen tres no passa res en teoria no és 

pitjor.”(T11) 

 “Jo, a vore, pense que sí, ara quan estem adaptant-nos ja en els cursos que ja el 

tenim, pense que sí que serà un canvi que afavorirà la competència, però no he 

estat encara en aquest programa no puc dir-te més, no puc parlar-te 

d’aspectes.”(T12) 

 “Crec que deuria canviar-la perquè l’objectiu del plurilingüisme, de fet aquí ja 

se fa en la immersió lingüística en infantil és que s’ensenye en la llengua 

objecte d’ús, és a dir que el valencià se done tot en valencià, el castellà tot en 

castellà, i l’anglès tot en anglès, és un altre concepte, de que abans teníem una 

classe d’anglès com a classe d’anglès, ara les sessions en anglès són totes  en 

anglès utilitzant el mínim possible indispensablement el castellà o el valencià 

per a fer-te entendre igual passa en castellà i en valencià eixe és el principal 

objectiu que hem de canviar de la metodologia.”(T13) 

Segons l’opinió de T8 el plurilingüisme al País Valencià és una utopia i una pantomima 

ja que en falten recursos i personal preparat que no és el mateix que titulats, a més a més 

pareix dir que els xiquets s’emboliquen prou amb tantes llengües i argumenta que el 

plurilingüisme perjudica l’adquisició del valencià i de l’anglès, tot i que és l’objectiu 

d’aquest tipus de programa lingüístic. 

Segons T9 la metodologia es conserva, el que varia seria  la llengua vehicular. 

La resposta de T10 ens endinsa prou en la metodologia a seguir mitjançant una bona 

programació o proposta educativa: analitzar les estructures comunes de les llengües, 

saber quines assignatures treballem en quina llengua, saber quines coses destacar o són 

més importants en cada llengua. A més pareix fer referència a una metodologia 

comunicativa quan ens parla que la llegua s’ha d’utilitzar. 

En la resposta de T11 observem que no respon a la pregunta, argumenta amb els 

psicolingüistes que els alumnes poden tenir tres llengües d’aprenentatge sense generar 

conflicte, és més pensa que serà bo. 

La resposta de T12 és afirmativa, però no sap dir-me més perquè encara s’estan 

adaptant als nous programes i aquesta tutora encara no ha treballat en aquestos. 
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En la resposta de T13 observem que sí que canvia la metodologia en què s’ensenye en la 

llengua objecte d’ús, és a dir una immersió lingüística en cadascuna de les llengües, la 

qual cosa en la meua opinió ja es feia, per tant que pareix que se contradiu. 

 

2.2.4. Poble Vell (Centre ciutat) 

Pel que fa al Poble Vell on suposadament s’hauria de parlar més en valencià i per tant 

promoure-ho mitjançant les escoles, només trobem un centre que ofereix el PPEV com 

és el CEIP Candalix, tot i això he de destacar que al centre de la ciutat és on trobem més 

centres privats, pel que fa a la meua anàlisi només en trobem quatre centres on només 

s’ensenya en el PPEC, dels quals dos són concertats aquestos són: el CEIP Reyes 

Católicos, el CEIP Hispanidad, el CC. Santa Maria, i el CC. San Rafael. Anomenarem 

doncs al tutor de cinquè i director del CEIP Candalix com a T14, una cosa curiosa que 

m’agradaria destacar és la procedència d’aquest tutor ja que és holandés i parla un 

valencià molt acurat. 

Quan li pregunte a T14 si en acabar l’etapa de primària els alumnes han adquirit la 

mateixa competència lingüística en castellà i en valencià, respon: 

“Açò depèn una miqueta de cadascú, no?, els xiquets de la línia en valencià 

doncs per supost tenen més possibilitats d’arribar al bilingüisme, també depèn 

molt de l’entorn, de la família, del que fan a casa, i tot açò. L’objectiu sí que és 

que aprenen les dues llengües oficials de la comunitat.”(T14) 

En aquesta resposta observem que hi ha moltes variables a tenir en compte 

,depèn de cadascú, supose que es refereix a cada mestre, depèn de l’entorn. 

També respon que els alumnes de “línia” valenciana tenen més possibilitats 

d’arribar als objectius del bilingüisme i el concreta de manera que l’objectiu és 

que aprenen les dues llengües oficials a la comunitat, m’agradaria destacar el 

terme “oficials” perquè denota que són iguals i no hi ha cap discriminació com 

per exemple amb el terme “cooficials”. 

Quan li pregunte si creu que l’objectiu del plurilingüisme canvia la 

metodologia respon: 

“No sé si la metodologia en si, però sí que canvia, els xiquets estan més 

acostumats a canviar de llengua, ja que hi ha més classes d’anglès, més 

importància de l’anglès, i després es fan també més competents entre el 

valencià, el castellà i l’anglès , jo crec al final és beneficiós per als 

alumnes.”(T14) 
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Amb aquesta resposta podem deduir que els xiquets s’acostumen a canviar de llengua, i 

destaca la importància de l’anglès i que el contacte amb les tres llengües pot ser 

beneficiós per als alumnes pel que fa a la competència en les tres llengües del 

currículum i per tant la competència lingüística d’aquests. 

2.2.5. Pedanies 

La situació sociolingüística de les pedanies d’Elx, podem dir que és controvertida o 

conflictiva, ja que en aquests llocs es parla majoritàriament en valencià, però després 

pel que fa a l’educació la majoria no ofereixen ensenyament en valencià només trobem 

tres escoles que ofereixen programes d’ensenyament en valencià: CEIP Antonio 

Machado (Torre del Pla), CEIP San Antonio (la Foia), i CEIP la Baia (les Baies). 

Trobem casos com a Vallverda, Algoda-Matola, i Puçol, la Galia on trobem el valencià 

com a llengua majoritària i en canvi presenten escoles que només ofereixen 

ensenyament en castellà mitjançant centres com: CEIP La Marina (La Marina), CEIP La 

Paz (Torre del Pla), CEIP La Vallverda  (Partida Vallverda Baixa), CEIP Nº 49  (Partida 

de Puçol), CEIP Els Garrofers  (Algoda-Matola), CEIP La Galia (Camp d’Altabix 

pedania la Galia). Resulta curiós com algunes escoles conserven el seu nom en valencià 

i només ofereixen el PPEC com poden ser els Garrofers o Vallverda. Tractarem a 

continuació d’observar atentament les respostes dels tutors i mestres de les pedanies on 

trobem escoles amb ensenyament en valencià.  

a) Torre del Pla 

Com hem pogut observar a Torre del Pla trobem una escola que ofereix exclusivament 

el PPEC com és el CEIP La Paz , i una altra escola que ofereix els dos tipus de 

programes PIL, I PIP o futurs PPEC i PPEV com és el CEIP Antonio Machado. 

D’aquest últim centre observarem a continuació l’entrevista de la tutora de primer, que 

anomenarem de primària T15. 

Quan li vaig preguntar a T15 si els alumnes han adquirit la mateixa competència 

lingüística en castellà i en valencià va respondre: 

“ Els alumnes que estan en línia PIL crec que sí, encara que el vocabulari siga  

més ric el de castellà, que el de valencià perquè és la seua llengua materna, sí 

que estan més equiparats, els alumnes de castellà de línia castellana tenen un 

nivell més baix en valencià, sí que hi ha més diferència entre les dues 

llengües.”(T15) 

Com en algunes altres en la resposta de T15 justifica que els alumnes adquireixen més 

nivell en castellà que en valencià perquè és la seua llengua materna, i tot i això estan 

més equiparats que els alumnes del programa d’ensenyament en castellà. 
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Quan li vaig preguntar si l’objectiu del plurilingüisme canvia la metodologia, va 

respondre: 

“Mosatros treballem amb una metodologia per projectes, i per propostes de 

treball, amb aquesta metodologia el plurilingüisme si que influeix perquè la 

companya especialista d’anglès no és precís que continue amb la mateixa 

metodologia en lo qual trencaria una miqueta la línia de projectes, però d’altra 

banda al ser l’educació física en castellà podrem afavorir desdoblaments, que 

fins ara no s’estan fent al centre.” (T15) 

La tutora (T15) ens explica la metodologia per projectes que utilitzen al seu centre, i que 

potser no utilitze la mateixa  l’especialista en llengua anglesa. 

b) La Foia  

A la Foia trobem una situació prou positiva per a la normalització de la llengua 

valenciana ja que hi ha prou gent valencianoparlant i trobem una escola que ofereix els 

dos tipus de programes PIL i PIP futurs PPEV i PPEC respectivament, tot i això el que 

compta és l’experiència de qui treballa ací, com podrem observar de la tutora (T16)  de 

sisè del CEIP Sant Antoni en les respostes de l’entrevista. 

Quan li pregunte sobre la competència lingüística en castellà i en valencià em respon: 

“Jo des de la meua experiència pense que els de la línia valenciana sí que tenen 

pràcticament la mateixa competència, els que vénen de la línia castellana no, 

perquè les influències externes no són en valencià són en castellà, la televisió, 

els libres, la ràdio, el grup d’amics, mateixa els alumnes de línia valenciana si 

jo no estic pendent entre ells parlen el castellà.”(T16) 

Marquem l’actitud positiva sobre els alumnes d’ensenyament en valencià que 

aconsegueixen compentència lingüística en ambdues llengües, tot i això comenta alguns 

comportaments diglòssics en els alumnes quan parlen entre ells en castellà. 

Quan pregunte si canvia la metodologia  amb el plurilingüisme respon: 

 “No té perquè, a lo millor t’obliga a fer activitats més motivants per a que els 

xiquets tinguen ganes d’aprendre en eixa llengua, o fer-ho més lúdic, perquè 

ara per a introduir una nova llengua comencen amb jocs més lúdics, que ells 

tinguen vocabulari que siga molt quotidià per a poder utilitzar-ho.”(T16) 

Podem observar una certa contradicció quan assegura que no te perquè canviar la 

metodologia quan més tard posa exemples de la metodologia reflexionant en àmbits 

com és la motivació del que ens destaca l’aspecte lúdic i quotidià. 
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c) Les Baies  

Pel que fa a les Baies, trobem només una escola i hi ofereix els dos tipus de programes 

lingüístics, els antics PIP I PIL, i futurs PPEC I PPEV. A continuació trobem les 

respostes de l’entrevista realitzada a la tutora de tercer de primària del CEIP La Baia  a 

la que anomenem T17. 

Quan li preguntem a T17 si en acabar l’etapa de primària els alumnes han adquirit la 

mateixa competència lingüística en castellà i en valencià, respon: 

“En teoria eixe és l’objectiu, d’acord?, al cent per cent és complicat tindre 

sempre el mateix nivell lingüístic però és prou més alt que en un programa 

d’incorporació progressiva.”(T17) 

En la resposta observar la dificultat d’adquirir el mateix nivell en dues llengües, però 

argumenta que el nivell dels alumnes d’immersió és més alt que en la incorporació 

progressiva. 

Quan pregunte si l’objectiu del plurilingüisme canvia la metodologia, respon: 

“Algo haurà de canviar la metodologia perquè posar un altre idioma en 

assignatures, haurem de canviar la metodologia, per exemple en este col·legi 

l’any que ve es donarà plàstica en anglès, aleshores haurem de canviar algunes 

cosetes, però ja es vora l’any que ve.” (T17) 

El canvi més important que comenta T17 és la vehiculació en l’assignatura de plàstica 

en llengua anglesa, com es farà en la majoria de centres. 

 

3. Conclusions  

M’agradaria destacar el treball de la fundació Escola Valenciana que entre altres coses 

ofereix Trobades que en principi són per a reunir alls valencianoparlants per a poder 

conèixer més valencianoparlants i practicar la seua llengua, i que últimament s’han 

convertit en una reivindicació i defensa de l’ensenyament en valencià. Dins d’aquesta 

destacaré el treball del Tempir, associació cívica per la llengua a Elx, que tracta de 

recuperar el valencià a la ciutat d’Elx ( i a Sud d’Alacant), i de promoure l’obertura de 

noves línies d’educació en valencià. He de destacar la creació d’un mapa de la 

Comunitat en què hi apareixen els centres educatius que ofereixen ensenyament en 

valencià. Enguany l’Escola Valenciana, federació d’associacions per la llengua, 

organitza la campanya Marca’t un PUNT, Matricula’t en valencià, Matricula’t en 

qualitat, patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i amb la col·laboració de 
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les universitats públiques valencianes i que recomanen la matriculació en valencià. 

Aquesta campanya ofereix informació per a pares i mares que volen matricular els seus 

fills a programes en valencià.  

 A Elx hi ha una gran quantitat de centres, concretament 52 d’educació infantil i 

primària, dels quals només 17 ofereixen programes d’immersió en valencià 

(PIL/PPEV), dels quals només 3 ofereixen únicament  PIL/PPEV, la resta també ofereix 

programes en castellà (PIP/PPEC). He de destacar que els centres que ofereixen aquests 

programes en valencià són tots públics, és a dir, privats no n’he trobat cap que oferisca 

línia en valencià. 

M’agradaria destacar la curiosa contradicció que trobem al camp o a les pedanies d’Elx, 

només trobem a la Foia (CEIP Sant Antoni), a les Baies (CEIP La Baia), i a Torre del 

Pla (CEIP Antonio Machado) programes vehiculats en valencià, tot i que en altres 

pedanies on pot haver-hi un predomini lingüístic clar de valencianoparlants, només 

s’ensenya en castellà, destacaré pedanies com per exemple Matola, Algoda, la 

Vallverda, la Marina, Perleta, i l’Altet. 

Pel que fa a la ciutat, el predomini de programes lingüístics presenta clarament una gran 

desigualtat, dominant els centres que només ofereixen ensenyament en castellà. Aquesta 

situació varia segons els barris, dels quals destacarem la situació equilibrada d’Altabix, 

on la llengua valenciana és més afavorida. Tant a Altabix com en la resta de barris i de 

pedanies queda molt per fer. Per això m’agradaria plantejar tant a mestres i companys 

com a pares i mares d’alumnes de les escoles, fer reflexions sociolingüístiques sobre la 

situació a les escoles com a gènesi social de comportaments lingüístics, per a poder 

millorar el futur de la societat il·licitana i afavorir la revernacularització del valencià a 

Elx i en últim terme generar una societat “plurilingüe”. La voluntat de recuperar una 

llengua depèn de l’actitud de la societat, a banda de la voluntat política del les 

institucions públiques i de govern. Últimament a Elx  hi hagueren moviments a favor de 

la recuperació de la llengua valenciana a Elx, sobretot en l’àmbit escolar. Aquests 

moviments estaven en contra de les retallades que va proposar el govern i que incloïa la 

desaparició d’algunes “línies” d’ensenyament en valencià en algunes escoles. He de 

destacar que el tema de l’educació en valencià era un tema prou controvertit i polèmic 

en la política lingüística, encara que a hui en dia ha guanyat prou de pes. La majoria de 

les escoles d’Elx actualment es troben en plena adaptació als nous programes 

plurilingües, tot i això algunes (32%) ja tenen l’experiència de la immersió lingüística 

en valencià i com afavoreix la competència lingüística dels alumnes. Per això pense que 

en aquestes escoles que feien PIL/PIP i que ofereixen el PPEV/PPEC aconsegueixen 

que els alumnes dels programes d’ensenyament en valencià obtinguen una base sòlida 
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per a la construcció de la competència lingüística beneficiada per l’ensenyament en 

valencià, llengua en la qual volem que tinguen competència per a la seua normalització i 

recuperació, en el cas elxà com a llengua oficial (junt amb el castellà) en aquest territori. 

Tot i això com podem observar no és suficient per a millorar la normalització 

lingüística, ja que en la situació actual continua perpetuant el predomini de la llengua 

castellana fins i tot a les escoles. 

Ara amb el plurilingüisme s’ha d’ensenyar la llengua castellana també com a llengua 

vehicular, tot i estar present al context dels alumnes, així i amb la vehiculació d’altres 

àrees en llengua estrangera (anglès) li llevem temps a l’ensenyament en valencià, a una 

immersió lingüística que tenia i té com a objectiu la normalització lingüística del 

valencià, i particularment al cas il·licità la recuperació de la llengua vernacla dels 

nostres iaios, és a dir la revernacularització del valencià a Elx. Per tant podríem dir que 

els nous programes plurilingües no afavoreixen la normalització lingüística del valencià, 

i encara menys quan ens referim als objectius de la LUEV que pretenen que els alumnes 

al llarg de la seua educació adquirisquen la mateixa competència lingüística en les dues 

llengües oficials de la Comunitat Valenciana, cosa que acompleixen els alumnes dels 

programa d’ensenyament en valencià i no pas els d’ensenyament en castellà. Elx fou 

valencianoparlant, actualment pels moviments migratoris s’ha perdut prou, tot i lluitar 

per la seua normalització, no s’està afavorint la normalització com caldria esperar, ja 

que per exemple a les escoles encara predominen prejudicis, i s’afavoreix més al 

castellà (llengua majoritzada) que no pas al valencià (llengua minoritzada). Açò ho 

podem argumentar ja que només el 32% d’escoles a Elx ofereixen programes 

d’ensenyament en valencià, també podem observar alguns d’aquestos prejudicis a les 

entrevistes realitzades. 

Per altra banda, m’agradaria comentar que ara, que es canvia el panorama envers el 

plurilingüisme, és el moment idoni perquè les escoles que ofereixen programes en 

castellà comencen a interessar-se, i a oferir o canviar els programes per programes en 

què la llengua vehicular siga el valencià, de manera que s’apropen a l’objectiu dels 

programes plurilingües, és a dir, que els alumnes adquirisquen una competència 

lingüística que implique el mateix nivell tant en valencià com en castellà. Aquesta és 

l’oportunitat que esperàvem els qui defenem l’ús i recuperació de la llengua valenciana 

a Elx, ja que és absurd que pensem que els programes plurilingües en castellà puguen 

acomplir l’objectiu abans esmentat.  
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ANNEXOS 

ANNEX I 

Entrevistes realitzades a escoles d’Elx que ofereixen PPEV 

Centre: CEIP EL TOSCAR 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“En aquesta escola tenim el programa d’incorporació del valencià en línia castellana, i 

l’ensenyament en valencià en la línia valenciana, donem totes les assignatures en 

valencià a excepció de la llengua castellana.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo estic en línia valenciana, estic en sisè curs, donem totes les assignatures en valencià, 

totes les àrees, a excepció únicament de la llengua castellana, inclòs la llengua 

estrangera se dona anglès-valencià no passa pel castellà mai.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Des del meu punt de vista el valencià , la d’ensenyament en valencià, ja que estem 

sobretot en una zona que parlen castellà, per tant el castellà el poden adquirir en el 

carrer, quan vas a comprar, els mateixos pares, ja que ací tots són de pares 

castellanoparlants, per tant, jo crec que afavoreix molt més el valencià.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Des de la meua línia, des de l’ensenyament en valencià si, per lo que he dit abans, ací 

el que intentem és que adquirisquen el valencià com a primera llengua encara que la 

seua materna és el castellà, però que tinguen la mateixa competència, la problemàtica 

està en la línia castellana que com són les hores més reduïdes, les assignatures més 

reduïdes, no arriben a tindre la mateixa competència en les ambdues llengües.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“En quant a metodologia no, si que canviaria aspectes en quant a hores d’impartició en 

una mateixa llengua, per tant, jo crec que afavoria, inclòs, perquè són xiquets, 

absorbeixen molt, però la metodologia seria la mateixa, enseguida l’adquireixen.” 

Qüestions per a l’entrevista a mestres de línia valenciana a Elx: 

Centre: CEIP JAUME I 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Ací al Jaume I tenim les dos opcions lingüístiques, els pares poden triar entre l’opció 

en castellà (PPEC) que és la A en tota la línia del col·legi, i l’opció en valencià (PPEV) 

que és la B.”  

2.- En quin programa exerceixes?  
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“Jo ara en estos moments estic en primer B, per lo tant estem en l’opció 

valenciana(PPEV).” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Ací el problema que n’hi ha és l’entorn, en la zona en la que estem, en Elx molt 

poquetes persones parlen en valencià, aleshores els alumnes només tenen el model 

lingüístic del valencià en la escola, això els dificulta que una volta acaben el sistema 

educatiu, si que tenen competència lingüística en valencià, són capaços d’escriure en 

valencià, poden parlar valencià, però al carrer no es comuniquen en valencià.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“No, això és més o menys és lo que estava parlant abans, en castellà tenen dibuixos, 

tenen periòdics, tenen al pare, tenen la mare, a la família que els parla castellà, i en 

valencià en esta zona normalment, com a molt tenen el model lingüístic del mestre que 

és el que els parla en valencià, si a l’escola poden parlar-lo, poden comunicar-se en 

valencià amb el mestre, però la competència lingüística va un poc més enllà, que se 

relacione en la seua vida diària, trobe que en valencià no la tenen adquirida.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Hi hauria de canviar sobretot jo crec que el model, per exemple nosatros tenim les dos 

opcions: valencià i castellà, el mestre valencià només donarà assignatures en valencià, i 

el mestre de castellà donarà totes les assignatures en castellà, tant al model A, 1er A, o 

el model B primer B, d’eixa forma el xiquet/la xiqueta associaria el parlar una llengua a 

un mestre, igual que en anglès l’associen a la mestra d’anglès, pues en valencià i en 

castellà seria el mateix.” 

Centre: CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“El PPEV que és programa plurilingüe en valencià, exclusivament.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Al PPEV.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Jo només que conec el PPEV, aquí treballàvem amb una metodologia d’immersió, la 

implantació se fa el curs que ve, aleshores no podria dir-te quin programa funciona 

millor.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Per la part que ens toca a nosaltres intentem que siga així, després la part del castellà 

ha de tindre recolzament de les famílies.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 
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“En el nostre cas no canvia la metodologia, en el nostre cas si que es veritat que afecta a 

alguns principis de la immersió lingüística que teníem nosaltres, per exemple el 

principal que teníem era, una persona una llengua, i amb la implantació del PPEV i la 

introducció del castellà en els diferents nivells si que va a afectar a este principi que 

teníem nosaltres com a primer principi d’immersió lingüística, és una persona una 

llengua, però a nivell de canvi metodològic no suposa un canvi metodològic.” 

 

Centre: CEIP EUGENI D’ORS 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“A vore, en este moment fins a, tot infantil és el PPEV programa plurilingüe 

d’ensenyament en valencià, en primària tenim el PIL programa dimmersio lingüística, a 

partir del curs que ve si que s’aplicarà també el PPEV en primària.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo estic ara en infantil, estic al PPEV.” 

2.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“A vore tal qual esta la normativa el programa plurilingüe pense que  esta molt bé pel 

tema de l’anglès, però pense que falten recursos perquè si no te donen mestres en anglès 

és un poquet complicat, ara mateix tenim a una de les mestres d’anglès ha d’estar de 

tutora en primària, i les hores lliures que te baixa a infantil a donar l’anglès, és 

complicat per falta de recursos.” 

3.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Crec que sí, en anglès no, descartat, en valencià si, pràcticament la mateixa, a vore en 

este centre és un poquet complicat perquè la majoria de xiquets la seua llengua materna 

és el castellà, val, el que és el seu context, és en castellà sempre, és una dificultat perquè 

ja tots els xiquets tenen eixa competència assolida.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“A vore la metodologia  pràcticament és la mateixa, sobretot treballar des de infantil la 

part oral, lo que te dic, és complicat per la  falta de recursos però la metodologia segueix 

sent la mateixa.” 

 

Centre: CEIP RPINCESA DE ASTURIAS 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“L’escola oferta el programa plurilingüe d’ensenyament en castellà i el programa 

plurilingüe d’ensenyament en valencià, que serien el PPEV i el PPEC que son la nova 

denominació del que era el PIP programa d’incorporació progressiva i el PIL programa 
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d’immersió lingüística, que van els dos enfocats a alumnat castellanoparlant en casa tant 

un com altre.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo estic actualment en el PPEV programa plurilingüe d’ensenyament en valencià.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“El PPEV sense cap mena de dubte.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Els alumnes d’ensenyament en valencià, del PPEV sí que assoleixen la mateixa 

competència lingüística perquè treballen el valencià que no és la seua llengua vehicular 

des de xicotets, i ara tenen un domini molt gran quan acaben l’etapa d’educació 

primària, d’altra banda totes les habilitats lingüístiques en castellà les tenen adquirides 

ja des de casa, i l’escola a partir de tercer el que fa és perfeccionar-ho, i ixen amb el 

mateix nivell, en canvi, nosaltres hem patit enguany que els alumnes que estan en el 

PPEC, programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, presenten mancances molt 

grans sobretot a nivell de comprensió i expressió oral i escrita, els continguts els poden 

assolir, sobre tot a mesura que van passant els cursos i van fent-se grans, els continguts 

del currículum purament dits, però el que són les habilitats i les competències 

lingüístiques no les adquireixen igual de fet nosaltres hem hagut de modificar a partir 

del mes de desembre a partir dels dos tercers de primària matriculats al PPEC hem 

hagut de modificar, i fer dedicar la meitat de les sessions al treball d’immersió per a 

poder intentar corregir unes mancances molt grans que portaven.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“En la meua opinió el plurilingüisme ací, al país valencià, és una utopia i una 

pantomima a la societat a les famílies als mestres i als alumnes, perquè , no perquè 

estiguem en contra de l’anglès, sinó perquè no hi ha suficient professional format per a 

implantar-ho, no va de forma progressiva, quan s’implanta un programa de 

plurilingüisme hauria d’incorporar-se curs a curs i aquest va un curs, tres, cinc, va 

massa ràpid, no té mestres preparats, i el que fa és dificultar l’adquisició de les altres 

llengües no vehiculars en este cas el valencià, a més a més canvia la metodologia perquè 

suposa menys hores d’exposició a la llengua, i a més a més no està dotat dels recursos 

econòmics ni personals suficients, és més els últims anys hem tingut retallades de 

personal s’han perdut sobretot mestres de suport que el treball que fan des de les 

primeres edats, treballen la parla i l’expressió oral sobretot amb els xiquets, per tant el 

plurilingüisme està perjudicant molt a l’adquisició tant del valencià com del anglès, de 

fet hi ha xiquets que quan els parles en valencià  en infantil te diuen porqué me hablas 

en inglés?  i tenen un “cacao” que no s’aclaren, i a més a més no tots els centres tenen 

professionals no preparats sinó titulats, perquè hi ha molts centres on la gent té els 

mínims d’anglés per expedient per certificat com a per a poder donar una llengua, però  

després igual fa deu anys que no l’han tocat, i tenen el certificat però no tenen la 

fluïdesa o la competència i se dona de qualsevol manera en la majoria dels llocs, aquí 
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s’està introduint des de infantil per tallers, perquè tenim la sort de que tenim dues 

persones prou preparades en infantil per a fer-ho, però en general en la majoria dels 

centres està sent un problema per a l’adquisició de les llengües.” 

 

Centre: CEIP CLARA CAMPOAMOR 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“El PPEV i el PPEC, programes plurilingües d’ensenyament en valencià i en castellà.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo al PPEV” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Sense dubte el PPEV ja que a l’escola es fa immersió lingüística en valencià, i 

l’ambient que envolta als alumnes és majoritàriament en castellà, de manera que 

adquireixen les dues llengües.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Sí els alumnes d’ensenyament en valencià, sí ja que a escola tenen el valencià i a casa 

el castellà, en canvi els alumnes d’ensenyament en castellà difícilment aprenen el 

valencià si no es presenta a casa.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“La metodologia podria ser la mateixa, el que canvia és la llengua vehicular de la 

tercera llengua que es vol adquirir, el que passa és que trobem una falta de recursos pel 

que fa a mestres especialistes en llengua estrangera.” 

 

Centre: CEIP MIGUEL DE CERVANTES 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Aquesta escola només que utilitza en aquests moments un programa lingüístic, que és 

el programa plurilingüe en valencià, abans aplicàvem el programa d’immersió 

lingüística.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“En el programa plurilingüe en valencià, l’únic que hi ha a l’escola des de fa molts 

anys” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Sense dubte, el programa que estem aplicant, i sobretot el programa d’immersió 

lingüística, perquè és l’únic que assegura que els xiquets quan acaben la primària 

tinguen una competència prou bona en valencià i en castellà.” 
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4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“No, per a mi no, crec que de vegades, la majoria de les voltes tenen quasi més 

competència en castellà que en valencià, perquè el valencià és la llengua minoritària, i el 

castellà està a tot arreu, per tant encara que al llarg de l’escolaritat se donen menys 

hores en castellà, la competència lingüística que tenen a l’acabar de vegades és igual o 

superior en castellà que en valencià. I si el programa plurilingüe en valencià continua 

com està programat fins ara, que és augmentant les hores de castellà des de primer de 

primària la competència en valencià anirà disminuint progressivament prou, no per res, 

sinó perquè el castellà està a tot arreu, el valencià només a l’escola, per tant, si tu quan 

el xiquet està en primer de primària encara no te una fluïdesa en valencià comences a 

donar-li classes en castellà, el xiquet, que farà? Passar-se més  al castellà.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Home, evidentment, si tu vols, si el teu objectiu és que tinguen competència lingüística 

en més d’una llengua, en aquest cas serien tres, evidentment has de canviar la 

metodologia, en la metodologia hi ha que vore quines són les estructures comunes de 

totes les llengües, a on vas a treballar cada una, quines coses vas a remarcar més en 

castellà, quines en valencià, quines són les diferencies entre les llengües, etc. Haurà de 

ser una metodologia on la llengua s’utilitze, perquè si no s’utilitza la llengua no fem 

res.” 

 

Centre: CEIP MEDITERRANI 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

PIL i PIP programa d’immersió lingüística, i programa d’incorporació progressiva, el de 

castellà es PIP i el de valencià PIL. 

2.- En quin programa exerceixes?  

Jo estic en el PIL perquè ací es tot en valencià, tot, jo no parle amb els xiquets en 

castellà en tot el dia, tot valencià. 

2.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“El PIL pressupost.” 

3.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“No, encara n’hi ha una espècie de idea de que el castellà és millor que el valencià, 

prejudicis, ah! però si ja s’entén si no se que, no tenen el mateix nivell que en castellà, 

perquè en castellà està tot, la televisió, els cartells de les carreteres, tot, i en valencià 

menys coses aleshores.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 
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“La metodologia no ho se, crec que serà bo, perquè està pels psicolingüistes, els 

psicolingüistes diuen que un xiquet pot aprendre en les primeres etapes de la seua 

infància, crec que tres o quatre llengües a la mateixa sense tindre conflictes lingüístic, 

així és que tiguen tres no passa res en teoria no és pitjor.” 

 

Centre: CEIP SAN FERNANDO 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Nosaltres ara tenim el PIL i el PIP, però com que hem d’anar amb la llei ara ja és el 

PPEV i el PPEC, que han canviat el nom però que la línia valenciana i la línia 

castellana.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo en el PIL.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Jo pense que la competència lingüística clarament en la immersió, és veritat que els 

xiquets acaben parlant més si estan immersos en la nostra llengua.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Difícil saber-ho si no se’ls fa un estudi exhaustiu, però sí és veritat que sí, els xiquets 

de la línia PIL no tenen famílies que són valencianoparlants no se pot  de veritat saber si 

agafen la competència realment o no, i açò pasa perquè Elx és una zona 

castellanoparlant, ja ho saps.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Jo , a vore, pense que sí ara quan estem adaptant-nos ja en els cursos que ja el tenim, 

pense que sí que serà un canvi que afavorirà la competència, però no he estat encara en 

aquest programa no puc dir-te més, no puc parlar-te d’aspectes.” 

 

Centre: CEIP PALMERAL 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Actualment tenim dos programes lingüístics, tenim el programa lingüístic 

d’ensenyament en valencià del qual tenim dues línies per cada nivell, el grups b i c, i el 

programa lingüístic d’incorporació progressiva o la línia de castellà com volguem dir-

ho, que tenim una línia per cada ,els grups a de cada nivell.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“jo en els programes d’educació i d’ensenyament en valencià.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 
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“Programa d’ensenyament en valencià sense dubte, perquè ho hem explicat en la reunió 

de pares, el castellà és la llengua afavorida en esta comunitat, està en tos els mitjans, de 

fet no trobaras res escrit en valencià ni molts programes de radio, el castellà està en 

l’ambient, en els pares, en la família, el valencià no, aleshores quan un xiquet té una 

exposició en valencià té garantit el castellà i el valencià.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Els alumnes que han cursat en ensenyament en valencià, potser pareguda perquè tenen 

la mateixa competència o per igual el castellà i el valencià, perquè el castellà no l’han 

perdut està ahi, està a casa, és la llengua que parlen entre els companys, però l’escola 

està anivellant i afavorint que el valencià l’aprenguen al mateix nivell, encara que tenim 

cinc hores de castellà a l’horari escolar, els alumnes que han fet ensenyament en castellà 

no estan al mateix nivell, està el castellà molt per damunt del valencià.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Crec que deuria canviar-la perquè l’objectiu del plurilingüisme, de fet aquí ja se fa en 

la immersió lingüística en infantil és que se ensenye en la llengua objecte d’ús, és a dir 

que el valencià se done tot en valencià, el castellà tot en castellà, i l’anglès tot en angles, 

és un altre concepte, de que abans teníem una classe d’anglès com a classe d’anglès, ara 

les sessions en angles són totes  en anglès utilitzant el mínim possible 

indispensablement el castellà o el valencià per a fer-te entendre igual passa en castellà i 

en valencià eixe és el principal objectiu que hem de canviar de la metodologia.” 

 

Centre: CEIP CANDALIX 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“En aquesta escola tenim el PPEV i el PPEC en infantil, i després encara és PIP i PIL en 

primària.”  

2.- En quin programa exerceixes?  

“Soc tutor de la línia , de la línia PPEV” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Jo crec que com viuen bàsicament en un entorn castellà, és millor la línia en valencià 

perquè és més forta la immersió lingüística, potser que no tenen fora de l’escola, 

aleshores per a arribar a un bilingüisme, hem de donar una miqueta més el valencià.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Açò depèn una miqueta de cadascú, no?, els xiquets de la línia en valencià doncs 

pressupost tenen més possibilitats d’arribar al bilingüisme, també depèn molt de 

l’entorn, de la família, del que fan a casa, i tot açò. L’objectiu sí que és que aprenen les 

dues llengües oficials de la comunitat.” 
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5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“No se si la metodologia en si, però sí que canvia, els xiquets estan més acostumats a 

canviar de llengua, ja que hi ha més classes d’anglès, més importància de l’anglès, i 

després es fan també més competents entre el valencià, el castellà i l’anglès , jo crec al 

final és beneficiós per als alumnes.” 

 

Centre: CEIP BAIX VINALOPÓ 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Aquesta escola ofereix el PPEV i el PPEC este curs fins a 5 anys, i a partir de primer 

fins a sisè PIL i PIP, l’any que ve ja comencem plurilingüisme també PPEV, i PPEC en 

primer i en segon.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“En PIL.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“El PIL sense dubte.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“En PIL sí, a més porte ja molts anys vaig començar fent PIP i me vaig canviar al PIL, i 

és que en classe me parlen valencià, o siga, que els xiquets castellanoparlants acaben 

parlant valencià.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Clar per lo menys en aquesta escola, en esta escola tenim alumnes castellanoparlants 

sobretot, aleshores tu estàs treballant una segona llengua durant tot el temps, és lo que 

és la immersió, mentre que si estàs en PIP tu treballes sobretot castellà, però el valencià 

com a segona llengua, aleshores en el PIL, ells no tenen, per lo menys en este col·legi, 

fins a tercer no introduïm el castellà com a assignatura, aleshores des de 3 anys fins a 

segon, tota la llengua que parlen i escolten és valencià ( a l’escola) i un poquet només, o 

siga que són metodologies diferents.” 

 

Centre: CEIP EL PLÀ 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“En infantil amb la nova llei del plurilingüisme hui en dia amb la LOMQUE tenim el 

PPEV programa d’ensenyament en valencià i el PPEC programa d’ensenyament en 

castellà, i en primària amb l’antiga LOE, tenim el PIL programa d’immersió lingüística 

i el PIP d’incorporació progressiva.” 

2.- En quin programa exerceixes?  
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“Jo estic en cinquè de primària i per tant estic en el PIL programa d’immersió 

lingüística, totes les àrees en valencià excepte l’àrea de castellà.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Sense dubte, el programa d’immersió lingüística, o el futur PPEV perquè son 

competents en les dues llengües oficials i estan més predisposats per a aprendre una 

altra llengua també.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

 “A vore, això es complicat perquè tot allò que els arriba als xiquets fora de l’escola i 

inclús dins de l’escola la majoria és en castellà , aleshores sempre tenen una 

competència en castellà un poc més elevada, però sí que hi ha molta diferència entre la 

línia en valencià i la línia en castellà perquè la línia en valencià acaba la primària amb 

una molt bona competència en la llengua valenciana, en canvi la línia en castellà sí que 

presenten moltes, moltes dificultats en aquesta llengua.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“L’objectiu tal qual, hui en dia a l’escola  no és real, açò del plurilingüisme, perquè no 

tenim els recursos ni personals ni materials , canviaria imagine la metodologia, seria una 

metodologia molt més comunicativa, no tant memorística ni conceptual, però a hui en 

dia encara això ho veiem  llunyà.“ 

 

Centre: CEIP SANCHIZ GUARNER 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Jo soc la secretaria i tutora d’un cinquè en valencià, aquesta escola des de infantil de 

tres fins a sisè ofereix els dos programes lingüístics que són el PPEV programa 

plurilingüe d’ensenyament en valencià, i el PPEC programa plurilingüe d’ensenyament 

en castellà.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Be jo exerceix, ho acabe de comentar, al PPEV estic en un cinquè en valencià, en este 

cas 5A com els grups en valencià i B els grups en castellà.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“Sens dubte sens dubte, és el PPEV en valencià és l’única manera de tindre competència 

lingüística en este cas el valencià, però si parlarem de qualsevol altra llengua en tindria 

igual la immersió és la millor manera d’aconseguir eixa competència lingüística.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià?  

“No, claríssimament no, els alumnes  de castellà van a tindre una competència 

lingüística en castellà, algo en valencià, algo en anglès, i els de valencià sí que tenen 
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competència lingüística en valencià, el castellà únicament els arriba des de fora, des del 

carrer, el teatre, la radio, la televisió, amb el cinema, el castellà no te cap problema, per 

tant els alumnes que estan en valencià són els que sí van a tindre eixa competència 

lingüística plena en valencià i en altres llengües.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Doncs l’objectiu del plurilingüisme que seria realment tindre tres llengua al mateix 

nivell en teoria, difícilment se va aconseguir en la Comunitat Valenciana amb els 

programes lingüístics que tenim hui en dia, perquè te comente, línia valenciana, el 

valencià molt bé van a tindre competència en valencià sí, i en castellà també, però en 

anglès no, perquè realment per a tindre competència en una llengua has de fer una 

immersió, per a aprendre anglès, han d’anar-se a un país que parle anglès i estar ahí un 

temps en una immersió, és a dir, envoltar-los en gent que parle anglès, que és el que es 

fa en els programes en valencià, per tant els de valencià sí que van a tindre eixa 

competència en dues llengües, la tercera del plurilingüisme del que parlem no, i els de 

castellà com he comentat abans, únicament van a tindre competència en castellà, algo en 

valencià i algo en anglès. I la metodologia realment seria açò, utilitzar les mateixes 

dinàmiques que s’utilitzen per als programes d’immersió, és a dir , moltes activitats i fer 

coses parlant en valencià, per això, es dona per exemple en este centre, en valencià 

tenim coneixement del medi, o naturals i socials en este moment en tot el centre és en 

valencià tant en línia valenciana com en línia castellana per a poder afavorir-ho, per a 

fer coses parlant, en anglès passa amb l’artística, la part de plàstica també se dona en 

angles simplement per açò, per a tindre un poc d’immersió en eixa llengua, fent coses 

parlant és com realment anem a aprendre la llengua, per molt que ens diguen que el verb 

ser se conjuga així, així i així, o l’utilitzem o no val per a res, dic el verb ser, anem a 

aprendre coses simplement d’utilitzar-les, no de que les estudien, per això la 

metodologia si que és important.” 

: 

Centre: CEIP ANTONIO MACHADO 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“En educació primària s’està ofertant el PIP i el PIL, en educació infantil ja ha arribat el 

plurilingüisme, ja portem programa plurilingüe d’ensenyament en valencià i el 

programa plurilingüe d’ensenyament en castellà 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo estic en primer de primària i encara estem en el PIL, l’any que ve, al passar a segon 

i arribar el plurilingüisme al primer cicle passarem al programa plurilingüe 

d’ensenyament en valencià.” 

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“El programa d’immersió lingüística perquè és una forma de apropar-los a la llengua 

valenciana, hui per hui crec que l’únic llevant els pocs que encara parlen en casa, l’únic 

punt de trobada és l’escola.” 
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4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“ Els alumnes que estan en línia PIL crec que sí, encara que el vocabulari siga  més ric 

el de castellà, que el de valencià perquè és la seua llengua materna, sí que estan més 

equiparats, els alumnes de castellà de línia castellana tenen un nivell més baix en 

valencià, si que hi ha més diferència entre les dues llengües.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Mosatros treballem amb una metodologia per projectes, i per propostes de treball, amb 

aquesta metodologia el plurilingüisme sí que influeix perquè la companya especialista 

d’anglès no és precís que continue amb la mateixa metodologia en lo qual trencaria una 

miqueta la línia de projectes, però d’altra banda al ser l’educació física en castellà 

podrem afavorir desdoblaments, que fins ara no s’estan fent al centre.” 

 

Centre: CEIP SANT ANTONI 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Oferim el programa de immersió lingüística i el programa de línia valenciana 

directament que comencen els xiquets des de tres anys el PIP  i el PIL, ara la veritat és 

que soles funciona el que és el PIL el programa d’immersió en valencià, perquè hi ha 

una línia valenciana i una línia castellana, el que passa és que els de la línia castellana 

quan arriben a tercer si que és de veritat que incorporen una segona assignatura en 

valencià que seria el coneixement del medi ( ciències socials i ciències de la naturalesa), 

i ara hem presentat el projecte que estem portant-lo a terme des de infantil de tres anys 

amb la incorporació de més hores en llengua anglesa, nosaltres portem programa 

plurilingüe de manera experimental, des de infantil i hem començat amb la plàstica en 

anglès.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo en el PIL línia valenciana per complet.”  

3.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

“A vore jo soc partidària de que quan des de més menuts més llengües porten avant la 

competència lingüística serà major, jo per a mi els que tenen línia valenciana des de 

xicotius com la majoria també d’alumnes de línia valenciana són de famílies 

castellanoparlants, no provenen de famílies valencianoparlants aleshores el castellà el 

porten  completament assolit i és el valencià el que van incorporant, i ara en este cas 

també l’anglès van incorporant-ho cada vegada més.” 

4.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“Jo des de la meua experiència pense que els de la línia valenciana sí que tenen 

pràcticament la mateixa competència, els que venen de la línia castellana no, perquè les 
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influencies externes no són en valencià són en castellà, la televisió, els libres , la radio, 

el grup d’amics, mateixa els alumnes de línia valenciana si jo no estic pendent entre ells 

parlen el castellà.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“No té perquè, alomillor t’obliga a fer activitats més motivants per a que els xiquets 

tinguen ganes d’aprendre en eixa llengua, o fer-ho més lúdic, perquè ara per a introduir 

una nova llengua comencen amb jocs més lúdics, que ells tinguen vocabulari que siga 

molt quotidià per a poder utilitzar-ho.” 

 

Centre: CEIP LA BAIA 

1.- Quins programes lingüístics ofereix aquesta escola? 

“Actualment al col·legi treballem el PIL i el PEV.” 

2.- En quin programa exerceixes?  

“Jo estic ara en el PEV, en valencià, tutora de valencià, nomes tinc tretze alumnes si 

vols saber-ho.” 

2.- Quin programa creus que afavoreix més la competència lingüística dels alumnes? 

El PEV sense cap dubte, perquè la immersió és molt més intensa i normalment el nivell 

lingüístic de valencià serà major quan acaben l’etapa de primària. 

3.- En acabar l’etapa de primària creus que els alumnes han adquirit la mateixa 

competència lingüística en castellà i en valencià? 

“En teoria eixe és l’objectiu, d’acord?, al cent per cent és complicat tindre sempre el 

mateix nivell lingüístic però és prou més alt que en un programa d’incorporació 

progressiva.” 

5.-L’objectiu del plurilingüisme creus que canvia la metodologia? En quins aspectes? 

“Algo haurà de canviar la metodologia perquè posar un altre idioma en assignatures, 

haurem de canviar la metodologia, per exemple en este col·legi l’any que ve es donarà 

plàstica en anglès aleshores haurem de canviar algunes cosetes, però ja es vora l’any 

que ve.” 
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