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9. Conclusions 

Aquest treball va nàixer amb la intenció de ser una avaluació sociolingüística 

dels resultats dels programes educatius bilingües. La descripció i l’anàlisi que se n’ha fet 

en els capítols precedents permet conéixer amb profunditat el grup sociolingüístic 

estudiat (els alumnes que han seguit aquests programes) i quins són els resultats que se 

n’obtenen en una sèrie de factors que són fonamentals en la descripció de qualsevol 

grup sociolingüístic : la història lingüística, la competència i l’ús lingüístics, la identitat, 

el predomini lingüístic, l’actitud envers la llengua minoritzada, la percepció de la unitat 

supradialectal de la llengua, la percepció de la vitalitat dels grups etnolingüístics en 

contacte, la variació lingüística generacional i el model de llengua, i la seguretat 

lingüística.  

Es tracta, sens dubte, d’un volum de dades molt important sobre un conjunt de 

temes clau i, a més, també s’han analitzat les interrelacions que hi ha entre aquests 

elements. El fet de disposar d’aquesta descripció ja justificaria el treball. Però la situació 

excepcional de la llengua catalana en la comarca estudiada, i sobretot a la ciutat 

d’Alacant, proporcionen a aquestes dades un valor especial. En la introducció s’ha 

argumentat que en l’actualitat el desplegament dels programes educatius bilingües és, 

possiblement, l’únic factor que permet alentir el procés de substitució lingüística que 

pateix la llengua catalana a l’Alacantí. La valoració que s’ha fet dels resultats d’aquests 

programes permet conéixer fins a quin punt aconsegueixen els seus objectius. En 

conjunt, el panorama que s’ha descrit no és massa esperançador, però permet avaluar 

l’estat actual del procés d’una manera objectiva, conéixer els efectes sociolingüístics 

positius dels programes bilingües i assenyalar els límits que tenen per a suplir la 

inexistència d’una política lingüística que contemple el que hauria de ser un objectiu 

prioritari i irrenunciable : la lluita contra la substitució lingüística i la plena normalització 

social i cultural de la llengua pròpia del país. 

Les conclusions que s’han inclòs al final de cada capítol excusen la necessitat de 

tornar a explicar tots i cadascun dels resultats obtinguts. És per això que en aquest 

apartat final es resumiran les conclusions principals a què s’ha arribat en cada capítol a 

partir dels objectius inicials, tot posant èmfasi en aquells aspectes que permeten valorar 

els resultats dels programes educatius bilingües. Lògicament, remetem als apartats de 
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conclusions de cadascun dels capítols per a conéixer amb major detall els resultats 

d’aquesta investigació. 

Estudi demolingüístic de l’Alacantí 

Com s’ha dit adés la situació de la llengua catalana a l’Alacantí és excepcional. 

En efecte, és molt preocupant el procés de substitució lingüística que s’hi està produint, 

circumstància que determina que siga la comarca catalanoparlant del País Valencià on la 

llengua pròpia es troba en una situació més precària (Vallès, 1995 : 265 ; Montoya, 

1995 : 254). En el capítol dedicat a la descripció demolingüística de l’Alacantí s’ha 

aprofundit en l’anàlisi d’aquesta realitat i s’ha vist que és deguda sobretot a la influència 

de la ciutat d’Alacant, amb el seu enorme pes demogràfic. De fet, en la comarca hi ha 

realitats demolingüístiques molt heterogènies. La inclusió en aquest treball de subjectes 

procedents de localitats amb perfils demolingüístics molt diferents (Alacant, Mutxamel i 

Xixona) ha permés descriure la realitat comarcal d’una manera més objectiva, ja que 

sovint el pes de la capital fa oblidar el rerafons de localitats que formen l’Alacantí. 

L’estudi de situacions demolingüístiques diverses permet també millorar la validesa 

externa de la investigació, ja que les conclusions a què s’ha arribat poden ser més 

fàcilment extrapolades a d’altres realitats. 

Dades sociolingüístiques dels alumnes dels programes educatius bilingües 

S’ha fet una primera aproximació al grup sociolingüístic estudiat a partir de la 

descripció dels trets sociolingüístics dels alumnes dels diferents programes educatius. 

L’anàlisi de les característiques de les famílies dels alumnes dels programes bilingües ha 

permés constatar el caràcter excepcional que tenen encara aquests programes a 

l’Alacantí, especialment a la ciutat d’Alacant, ja que s’ha comprovat que els pares que 

matriculen els fills als programes bilingües es caracteritzen per un nivell educatiu 

superior a la mitjana i una major conscienciació en els aspectes referits a la llengua i la 

cultura pròpies. Aquest resultat limita la possibilitat d’extraure conclusions de tipus 

causal en la investigació, perquè indica que segurament hi ha diferències en l’extracció 

social i en la conscienciació lingüística entre els alumnes dels programes bilingües i els 

dels programes monolingües que són prèvies a l’escolarització. Aquestes diferències 

intervenen molt probablement en els resultats, sense que puguen ser controlades per 
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l’investigador. En l’apartat metodològic del capítol introductori s’ha vist que es tracta 

d’una limitació general que apareix sempre en l’avaluació dels programes educatius 

bilingües, ja que és un problema sense solució (Swain i Lapkin, 1982 : 32). És per això 

que en la introducció s’ha justificat amb molt de detall que el disseny de comparació 

amb un grup estàtic emprat en aquesta investigació, que s’aproxima molt a un tipus de 

model quasiexperimental, l’anomenat ex post facto (Campbell & Stanley, 1982 : 29-30, 

134-135), és la millor opció possible que teníem a l’abast des del punt de vista del 

compromís entre la validesa externa –que calia primar en aquesta investigació– i la 

validesa interna ; a més, s’ha intentat millorar la validesa interna amb el control de 

l’efecte d’altres variables que poguessen intervenir en els resultats sempre que ha estat 

possible. 

Adscripció lingüística dels enquestats i programa educatiu 

L’anàlisi de la història lingüística dels alumnes ha permés conéixer les relacions 

entre els programes educatius i els diferents aspectes que han contribuït a formar la seua 

personalitat lingüística : la llengua en què van aprendre a parlar, la transmissió 

lingüística familiar, l’evolució de les preferències lingüístiques i l’adscripció actual a un 

grup lingüístic. Potser l’aspecte més important descrit en aquest apartat en relació a 

l’avaluació dels resultats sociolingüístics dels diferents programes educatius és la relació 

que hi ha entre el programa educatiu i els canvis d’adscripció lingüística de l’alumnat. 

Així, s’ha demostrat que el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) és el que 

promou una major mobilitat de l’adscripció lingüística, sobretot perquè afavoreix que els 

alumnes originàriament castellanoparlants passen a autoconsiderar-se com a bilingües, i 

que els alumnes bilingües familiars s’integren en el grup dels que s’autoconsideren 

catalanoparlants. El Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) aconsegueix el seu 

objectiu : que els alumnes que l’integren, tots de primera llengua catalana, mantinguen la 

identitat lingüística i cultural originàries. Per contra, el Programa d’Incorporació 

Progressiva (PIP), que es pot considerar com un programa educatiu monolingüe, 

afavoreix que els alumnes bilingües familiars passen a autoconsiderar-se castellano-

parlants i limita la possibilitat que aquests mateixos alumnes s’integren en el grup dels 

que es consideren principalment catalanoparlants. Aquesta conclusió, de la màxima 

importància, obliga a denunciar que hi ha indicis clars que el PIP és un programa que 
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afavoreix el canvi de la llengua minoritzada per la llengua dominant, fomentant per tant 

el bilingüisme subtractiu. 

Coneixement i ús de les llengües 

La descripció quantitativa del coneixement i de l’ús de les llengües catalana i 

castellana en relació als diferents programes educatius ha revalidat en general els 

resultats de les investigacions prèvies realitzades en altres contextos (Genesee, 1987). 

Així, s’ha pogut confirmar en el nostre context que el fet de cursar un programa 

educatiu o un altre no afecta –o en tot cas afecta d’una manera molt limitada– la 

competència lingüística en castellà, però sí que és decisiu per a la formació de la 

competència lingüística en llengua catalana. Únicament els alumnes dels programes 

educatius bilingües arriben a aconseguir una bona competència en la llengua 

minoritzada. Pel que fa a l’ús de les dues llengües, s’ha comprovat la relació entre els 

programes educatius bilingües i el major índex d’ús de la llengua catalana, que s’ha 

interpretat com una prova que aquests programes són els únics que aconsegueixen un 

cert grau de normalització de l’ús lingüístic de la llengua pròpia del territori. 

L’anàlisi dels usos lingüístics en diferents àmbits ha permés aprofundir 

qualitativament en un aspecte que és crucial en el manteniment de les llengües 

minoritzades. Tot seguit s’enumeren els principals fenòmens descrits en relació a les 

normes d’ús lingüístic :  

a) L’ús del català dels alumnes dins de l’àmbit de la família és bastant similar al 

dels pares, encara que és percentualment una mica inferior. L’aspecte més alarmant en 

aquest context és la important disminució de l’ús amb els germans respecte de l’ús amb 

els pares. Pel que fa als programes educatius, els alumnes del programa monolingüe 

(PIP) són els que presenten més marcades les tendències anteriors. Els alumnes del 

Programa d’Immersió Lingüística disminueixen globalment l’ús del castellà en la relació 

familiar i paral·lelament augmenten els usos bilingües, però tenen tendència a l’ús del 

castellà en la relació entre els germans. De fet, només els alumnes del Programa 

d’Ensenyament en Valencià mantenen l’ús familiar de la llengua pròpia tant amb els 

pares com amb els germans.  
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b) Els usos lingüístics amb el veïnat i en el barri o localitat de residència 

presenten similituds. La coincidència més important és l’observació generalitzada de la 

norma d’ús de convergència lingüística amb la llengua majoritària, el castellà, si es tracta 

de la llengua de l’interlocutor, amb poques diferències entre els programes educatius. La 

convergència amb el català és bastant menor (al voltant del 60%) i està relacionada amb 

els programes educatius, ja que en tots els casos és major entre els alumnes dels 

programes bilingües.  

c) Els usos escolars són bastant complexos per l’existència d’àmbits que 

impliquen un diferent nivell de formalitat (l’aula o els espais com ara el corredor o el 

pati), i per la presència d’interlocutors amb relacions d’estatus diferent (companys o 

mestres). En general, els alumnes del programa monolingüe (PIP) es caracteritzen per 

l’ús pràcticament uniforme del castellà, amb percentatges menors en els contextos més 

valencianitzats. El PEV, per contra, destaca per l’ús del català com a llengua habitual de 

relació en tots els contextos. Per últim, els usos lingüístics en els programes d’immersió 

(PIL) són molt variables, i semblen estar directament relacionats amb l’ús del context on 

es troba ubicat el centre. Es pot dir que els alumnes d’aquests programes utilitzen més la 

llengua catalana en els usos formals de l’aula i en la relació amb el professorat, sobretot 

dins de l’aula, però que tenen tendència a utilitzar la llengua majoritària amb els 

companys, tant a la classe com, sobretot, a fora de l’aula, especialment si es tracta de la 

seua primera llengua i si aquesta és la llengua dominant en el context. L’ús del castellà 

també augmenta en la parla informal amb els professors. Cal remarcar, per últim, que 

s’han mostrat dades que donen suport als resultats obtinguts en altres contextos (Swain 

& Lapkin, 1982 : 53-54, 83 ; Genesee, 1987 : 106-115) en el sentit que els usos 

lingüístics de l’alumnat dels programes d’immersió milloren quan hi ha una acció 

coordinada i constant del professorat del centre per a introduir unes normes d’ús 

lingüístic que afavoreixen l’ús de la llengua minoritzada. 

La identitat 

L’estudi ha posat de manifest que les identitats valenciana i espanyola no són 

excloents : es pot tenir una identitat valenciana alta i, al mateix temps, tenir també una 

identitat espanyola elevada. És un resultat similar a l’obtingut per Viladot (1991). Els 

resultats de la investigació mostren que la identitat espanyola és relativament elevada en 
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tots els grups d’alumnes, amb independència de la primera llengua i del programa 

educatiu, mentre que la identitat valenciana ha sofert un procés de minorització paral·lel 

al procés de minorització de la llengua pròpia. 

La identitat està relacionada amb la primera llengua dels alumnes i amb els 

programes educatius que segueixen. L’anàlisi de les relacions de la identitat subtractiva 

(que és un índex que indica el predomini d’una identitat o altra) amb aquests factors ha 

posat de manifest que :  

a) Els alumnes de primera llengua castellana s’identifiquen sempre predomi-

nantment com a espanyols, però en la mesura que han assistit als programes bilingües, 

tenen tendència a identificar-se com a valencians en major grau ;  

b) Els alumnes bilingües familiars varien entre una forta identificació espanyola 

si es troben matriculats en el PIP bàsic, l’equilibri si es troben matriculats en el PIP bi-

lingüe i el predomini de la identificació valenciana si es troben matriculats en el PIL ;  

c) Els alumnes de primera llengua catalana varien entre una situació de lleuger 

predomini de la identificació espanyola si es troben matriculats al PIP i el predomini de 

la identitat valenciana si es troben matriculats al PIL o al PEV.  

Aquests resultats mostren amb claredat la vinculació entre els programes 

educatius monolingües i el procés de minorització de la identitat valenciana, resultat que 

és paral·lel al procés de substitució lingüística (bilingüisme subtractiu) que promouen els 

programes monolingües. 

El predomini lingüístic 

En l’apartat anterior s’ha descrit la competència lingüística en català i castellà 

dels estudiants a partir de l’autoavaluació d’aquestes habilitats. Aquesta metodologia és 

la més habitual en els estudis sociolingüístics i demolingüístics, però té limitacions. Per 

això també s’ha estudiat el predomini lingüístic amb un altre procediment de tipus 

indirecte : les proves d’enumeració lèxica. La comparació dels resultats obtinguts amb 

totes dues metodologies (autoavaluació i test d’enumeració lèxica) amb l’ús de 

tècniques de triangulació metodològica ha permés contrastar la validesa dels diferents 

índexs de competència i de predomini lingüístic, i ha demostrat la validesa del 
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Coeficient de Bilingüitat que s’ha construït com a índex de mesura del predomini 

lingüístic. 

Els resultats de l’estudi del predomini lingüístic revaliden els obtinguts en les 

investigacions prèvies realitzades en diferents contextos. Els més interessants són els 

que fan referència a la relació amb la primera llengua i el programa educatiu. En primer 

lloc és molt remarcable que la llengua castellana predomine en tots els grups d’alumnes, 

independentment de quina siga la seua primera llengua i de quin programa educatiu 

segueixen. Una segona conclusió també de la màxima importància és que únicament els 

alumnes bilingües i catalanoparlants matriculats en els programes educatius bilingües 

s’acosten a l’equilibri entre les dues llengües. Una tercera conclusió és que el grup 

d’alumnes castellanoparlants del PIL estan més a prop de l’equilibri bilingüe que 

qualsevol grup d’alumnes del PIP, siga quina siga la seua primera llengua, cosa que posa 

de manifest els resultats positius dels programes educatius bilingües pel que fa al 

predomini lingüístic. Per últim, s’ha demostrat que ni el programa educatiu ni la primera 

llengua dels alumnes influeix en el coneixement de la llengua castellana, que és elevat –i 

superior al de la llengua catalana– per a tots els grups d’alumnes. En resum, aquests 

resultats permeten afirmar amb rotunditat que únicament els programes educatius 

bilingües (PIL i PEV) permeten aconseguir al desideràtum de la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià segons el qual tots els alumnes del País Valencià, 

independentment de quina haja estat la seua llengua habitual en començar 

l’escolarització, han d’estar capacitats per a utilitzar el català en igualtat amb el castellà 

en acabar l’ensenyament obligatori. 

El test d’enumeració lèxica també ha permés fer un estudi quantitatiu de la 

interferència lèxica. De fet, els percentatges d’interferències s’han utilitzat de vegades 

com a indicadors del predomini lingüístic. En aquest punt es pot destacar com a 

conclusió més important la relació entre els percentatges d’interferències i els programes 

educatius : s’ha comprovat que els alumnes que assisteixen als programes educatius 

bilingües fan menys interferències del castellà en el català que els alumnes dels 

programes monolingües. Aquest resultat és un indicador tant del millor coneixement de 

la llengua com de la millor qualitat de l’ús lingüístic. La contrapartida és que els alumnes 

dels programes educatius bilingües també fan més interferències del català en el castellà, 

però els percentatges en aquest sentit són molt inferiors. En conjunt, l’estudi de la 
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interferència lingüística ha alertat de l’empobriment qualitatiu del model de llengua de 

les generacions més jóvens en l’ús del català. Aquest empobriment afecta sobretot els 

alumnes que segueixen els programes educatius monolingües, i és una prova que aquests 

programes proporcionen una competència lingüística molt reduïda en la llengua 

minoritzada. 

L’actitud envers la varietat valenciana de la llengua catalana 

En aquest capítol s’ha elaborat una escala d’actituds tipus Likert per a estudiar 

l’actitud envers la llengua minoritzada, s’ha analitzat l’estructura d’aquest constructe 

mitjançant l’anàlisi factorial i s’ha investigat la relació entre l’actitud envers la varietat 

valenciana de la llengua catalana i altres variables sociolingüístiques, en particular la 

primera llengua dels estudiants i els programes educatius que segueixen. S’ha demostrat 

que els alumnes dels programes educatius bilingües i els alumnes amb un major contacte 

familiar amb el parlar valencià són els que tenen una actitud millor envers la llengua. Es 

tracta d’un resultat que confirma els obtinguts en altres contextos sociolingüístics 

diferents, però s’ha d’assenyalar que les investigacions realitzades prèviament a 

Catalunya no demostren l’existència de relacions entre aquestes variables, probablement 

perquè a Catalunya la llengua catalana té un prestigi elevat, situació que no és gens 

habitual entre les llengües minoritzades (Viladot, 1992a : 389-390). 

Un aspecte a remarcar és la millora significativa de l’actitud envers el valencià 

que experimenten els alumnes castellanoparlants del Programa d’Immersió Lingüística 

en relació als alumnes castellanoparlants del programa educatiu monolingüe (PIP). 

Malgrat que hi ha limitacions inevitables en el disseny de la investigació que no 

permeten concloure l’existència de relacions causa-efecte, la consistència de les dades 

obtingudes amb les d’investigacions realitzades en diferents contextos de llengües 

minoritzades semblants al nostre permeten afirmar que els programes educatius bilingües 

(PIL i PEV) s’aproximen a l’objectiu del biculturalisme, que apareix arreplegat en el 

currículum de l’Educació Primària i de l’Educació Secundària de la Conselleria 

d’Educació de la Generalitat Valenciana. 

Un dels resultats més interessants d’aquest apartat és la influència de l’entorn 

lingüístic en les actituds envers la llengua minoritzada. Especialment, s’ha demostrat que 
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en els contextos on hi ha una forta competència etnolingüística pot produir-se una 

radicalització de les actituds negatives contra la llengua minoritzada entre els parlants de 

la llengua majoritària. Aquest fenomen, que revalida els resultats d’alguna investigació 

anterior (Bourhis & Sachdev, 1984 : 121-122), hauria de ser tingut en compte pels 

docents que treballen en localitats caracteritzades per la divisió entre els grups 

etnolingüístics, ja que si bé el treball escolar de les actituds lingüístiques és fonamental 

en tots els casos, en aquests tipus d’entorn és d’una importància crucial. 

L’estudi de la percepció de la unitat supradialectal de la llengua catalana ha 

demostrat que els alumnes amb una percepció més clara de la unitat de la llengua són els 

que tenen una millor actitud lingüística, els que segueixen programes educatius 

bilingües, els de primera llengua catalana o bilingües familiars, els que s’autoconsideren 

principalment catalanoparlants, els que s’identifiquen preferentment amb la identitat 

valenciana, i els d’una extracció social més afavorida. Un dels aspectes més interessants 

ha estat l’anàlisi de l’estructura de relacions entre la percepció de la unitat 

supradialectal de la llengua i l’actitud lingüística : es demostra que els alumnes amb una 

actitud negativa envers el valencià també solen tenir una visió negativa de la unitat 

supradialectal del català però, per contra, l’actitud positiva envers el valencià sí que 

sembla compatible amb una percepció més aïna negativa de la unitat de la llengua.  

L’anàlisi de la relació de la unitat supradialectal del català amb altres variables, 

com ara el programa educatiu o la primera llengua, ha posat de manifest l’existència 

d’una gran variabilitat pel que fa a la percepció de la unitat de la llengua. Per a 

interpretar-la s’ha formulat la hipòtesi que és el resultat de la falta d’informació : les 

mancances en el component cognitiu d’aquesta actitud provocarien una avaluació 

(component afectiu o avaluatiu) dispersa i poc coherent. Aquesta interpretació subratlla 

el paper fonamental que té la institució escolar com a agent socialitzador secundari en la 

formació de l’actitud envers la unitat supradialectal de la llengua catalana. 

Un aspecte que s’hi relaciona és el de la denominació de la llengua catalana al 

País Valencià. S’ha vist que el 39.5% dels alumnes estan d’acord amb la denominació de 

llengua catalana, bé en solitari (6.2% del total), o bé conjuntament amb la denominació 

tradicional de valencià (33.3% del total). Cal remarcar que la denominació de la varietat 

lingüística pròpia del País Valencià està relacionada positivament amb dues variables : 
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amb la percepció de la pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema 

català comú, i amb la identitat. Pel que fa al darrer punt, en la mesura que millora la 

identitat valenciana i disminueix la identitat espanyola augmenta la preferència per la 

denominació de llengua catalana. 

La vitalitat etnolingüística 

La raó principal per a investigar la percepció de la vitalitat etnolingüística des 

d’una perspectiva sociolingüística és que aquest constructe és un bon indicador de la 

salut de les llengües i, per tant, de la normalització lingüística. Les diferències en l’èxit 

de la normalització lingüística entre els diversos territoris de llengua catalana cal 

explicar-les sobretot a partir de les desigualtats en la vitalitat etnolingüística, ja que les 

desigualtats en el procés d’estandardització, si bé existeixen, tenen un pes menor. 

El concepte de vitalitat etnolingüística forneix el marc socioestructural en què es 

despleguen molts dels fenòmens estudiats en aquesta tesi, com ara les actituds 

lingüístiques, el manteniment de la llengua minoritzada, l’aprenentatge d’una segona 

llengua, l’orientació de la identitat, etc. La percepció que tenen els subjectes de la 

vitalitat etnolingüística (vitalitat etnolingüística subjectiva), és tan important com la 

vitalitat etnolingüística objectiva de cara a explicar molts dels resultats obtinguts. És per 

això que s’han estudiat les relacions entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i les 

variables adés esmentades entre els jóvens de l’Alacantí.  

L’instrument que s’ha utilitzat per a valorar la percepció que tenen els jóvens de 

l’Alacantí de la vitalitat relativa dels grups etnolingüístics valencià i castellà és el 

Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística (Bourhis, Giles & Rosenthal, 1981). En aquest 

estudi es comprova, per primera vegada en del domini lingüístic català, l’estructura 

dimensional de la vitalitat etnolingüística, i es demostra que el constructe mesurat amb 

el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística s’ajusta força bé en el nostre context a les tres 

dimensions teòriques de demografia, estatus i suport institucional previstes per Giles, 

Bourhis i Taylor (1977), i al nou factor de futur del català proposat per Viladot (1992a, 

1993a). 

El conjunt dels jóvens enquestats tenen una visió bastant realista de la vitalitat 

dels grups etnolingüístics : perceben un predomini clar de la llengua i del grup 
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etnolingüístic castellans a la comarca de l’Alacantí i, a més, creuen que aquesta situació 

no canviarà en el futur. De tota manera, els alumnes de les localitats on la llengua 

catalana presenta una major vitalitat –Xixona– valoren una situació de la vitalitat 

etnolingüística més equilibrada que no els alumnes de les localitats on el castellà 

presenta un predomini major (Mutxamel i Alacant).  

Si bé tots els grups d’alumnes perceben la major vitalitat de la llengua i del grup 

etnolingüístic castellans en la majoria de les variables i en les puntuacions totals de de-

mografia, estatus, suport institucional i vitalitat etnolingüística global, també cal aclarir 

que en algunes variables –sobretot en aquelles que són més subjectives– hi ha diver-

gències en l’avaluació de la vitalitat que afavoreixen el grup propi : els alumnes 

castellanoparlants valoren que el seu propi grup té un predomini més intens en la 

majoria de variables. Per contra, els alumnes catalanoparlants són els que presenten en 

totes les variables unes puntuacions més decantades cap a l’equilibri entre els grups, i és 

l’únic grup que percep en algunes variables que el grup etnolingüístic valencià 

predomina sobre l’altre grup. El grup bilingüe fa unes valoracions intermèdies entre els 

dos grups etnolingüístics en algunes variables, però en algunes té una percepció molt 

semblant a la del grup castellà i en algunes altres s’assembla més al grup etnolingüístic 

valencià.  

Les relacions entre la percepció de la vitalitat i la resta de variables investigades 

són complexes, i difícils de resumir. Per això, en aquestes conclusions finals caldrà 

limitar-se molt i comentar únicament alguns dels resultats més interessants dels que 

s’han obtingut. 

Possiblement el fenomen més destacat s’ha observat en relacionar la percepció 

de la vitalitat i els grups etnolingüístics, tot controlant la intervenció del lloc de 

residència com a covariable. Es comprova que en els contextos que s’aproximen a 

l’equilibri en la vitalitat etnolingüística –com és el cas de Xixona–, la percepció de la 

vitalitat és bastant realista i semblant entre els diferents grups etnolingüístics. Per contra, 

en aquelles localitats on hi ha una forta competència etnolingüística –com és el cas de 

Mutxamel– les valoracions dels jóvens divergeixen a favor del grup propi : el grup 

catalanoparlant valora que la vitalitat entre els grups és propera a l’equilibri i, a més, 

creu que la tendència de futur és que predominarà el seu grup ; per contra, el grup 
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castellanoparlant valora que la vitalitat actual és molt més favorable al seu grup i 

pronostica que en el futur la situació serà semblant a l’actual ; el grup bilingüe s’apropa 

en aquest context a les valoracions del grup majoritari, que és una avaluació de la 

vitalitat més realista. Per últim, allà on hi ha un predomini aclaparador del grup 

majoritari castellanoparlant –el cas d’Alacant– la visió del grup minoritzat és molt 

pessimista respecte de la seua vitalitat actual i del seu futur com a grup etnolingüístic 

diferenciat. Aquesta percepció de la vitalitat coincideix amb la que fa el grup 

castellanoparlant, i cal valorar-la com a realista. 

Aquest mateix fenomen també s’observa en les relacions entre la vitalitat 

etnolingüística i els programes educatius : a) en els contextos on hi ha una vitalitat 

etnolingüística objectiva més propera a l’equilibri (Xixona) no hi ha divergències 

importants entre els alumnes dels diferents programes educatius en l’avaluació de la 

vitalitat etnolingüística subjectiva, amb independència de la primera llengua ; b) en els 

contextos amb una major competència entre els grups etnolingüístics (Mutxamel), hi ha 

diferències importants en la percepció de la vitalitat dels alumnes castellanoparlants i 

dels alumnes catalanoparlants segons els programes educatius en què estan matriculats, 

però no n’hi ha en els alumnes bilingües. Aquestes diferències es donen sempre a favor 

de la llengua del programa educatiu. Per això, es pot plantejar la hipòtesi que en les 

situacions etnolingüístiques inestables els programes educatius bilingües poden influir en 

la percepció de la vitalitat etnolingüística en favor de la llengua minoritzada, que és la 

llengua d’instrucció del programa educatiu ; c) en els contextos on hi ha un predomini 

absolut de la llengua majoritària (Alacant) es comprova que els alumnes matriculats en 

el Programa d’Immersió Lingüística tenen una percepció molt pessimista de la vitalitat 

de la llengua catalana, deguda segurament al millor coneixement de la realitat 

sociolingüística. Per contra, els alumnes bilingües del Programa d’Incorporació 

Progressiva bàsic tenen una percepció massa optimista de la vitalitat de la llengua i del 

grup valencians que, d’altra banda, és semblant a la dels seus companys de programa 

castellanoparlants. 

Les relacions entre l’actitud envers la llengua minoritzada i la percepció de la 

vitalitat també estan mediatitzades pel grup etnolingüístic dels subjectes i pel context. 

Així, els contextos amb major competència entre els grups etnolingüístics (Mutxamel) 

són els que determinen unes relacions més intenses entre l’actitud i la vitalitat, intensitat 
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que es redueix en els contextos més equilibrats (Xixona) i que desapareix en els 

contextos on la tensió entre les llengües és mínima perquè la llengua minoritzada es 

troba en un estat proper a la desaparició (Alacant). Pel que fa a la primera llengua, 

s’observa que la relació entre l’actitud i la vitalitat es dóna sobretot entre els alumnes de 

primera llengua castellana, mentre que en el cas dels alumnes bilingües i de primera 

llengua catalana no sembla que hi haja una relació clara entre la percepció de la vitalitat 

i l’actitud envers la llengua pròpia.  

Tocant a la relació entre la vitalitat etnolingüística i l’aprenentatge o 

manteniment de les llengües, cal destacar com a resultat més interessant la correlació de 

caràcter negatiu que hi ha entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i el manteniment de 

la llengua catalana per als alumnes bilingües familiars. L’explicació proposada és que, 

probablement, en la mesura que els alumnes bilingües es decanten pel grup minoritzat –

cosa que s’observa en el millor domini de la llengua catalana–, adopten un compromís 

major amb aquest grup, i és aquest compromís el que fa que tinguen una visió més 

crítica de la vitalitat de la llengua i del grup. És un resultat coherent amb les 

investigacions que demostren que el compromís amb la llengua minoritzada correlaciona 

negativament amb la percepció de la vitalitat (Giles & Johnson, 1987 : 76, 79-81 ; 

Ytsma & Viladot & Giles, 1994 : 75-76 ; Viladot, 1998 : 331-333). 

El model de llengua 

En aquest estudi també s’ha investigat la variació lingüística intergeneracional de 

la llengua catalana a la comarca de l’Alacantí, s’ha mesurat la influència de 

l’ensenyament en aquest procés, i s’ha descrit el model de llengua formal dels jóvens 

tenint en compte dos factors determinants : la primera llengua i el programa educatiu en 

què han realitzat l’escolarització obligatòria. 

La intensitat del procés de variació lingüística que s’ha descrit entre les dues 

generacions adultes estudiades –la dels pares i la dels avis– és molt reduïda. Per contra, 

el canvi lingüístic generacional que s’està produint entre els adults i els estudiants és 

molt important. Les causes que expliquen l’acceleració del canvi lingüístic en els jóvens 

són l’augment de la pressió de la llengua dominant i la introducció de la llengua catalana 

en el sistema educatiu. 
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La influència de la llengua dominant és gran per a tots els grups de l’enquesta, 

però els afecta de manera diferent. Per això, s’ha deduït que el factor realment 

determinant no és tant la influència de la llengua dominant –que com s’acaba de dir és 

important per a tots els grups de l’enquesta– com el grau de contacte amb el model de 

llengua tradicional de la comarca, que varia molt d’uns grups a uns altres com a resultat, 

sobretot, de la primera llengua, però també de la presència del model de llengua 

tradicional en el context on viuen.  

A partir de les dades de l’enquesta s’ha mesurat el paral·lelisme dels usos 

lingüístics dels subjectes amb els usos equivalents en la llengua castellana. Els resultats 

indiquen que en el cas dels avis i els pares el paral·lelisme amb el castellà afecta sobretot 

el lèxic, més secundàriament la morfologia i en un grau mínim la fonètica. En el cas dels 

estudiants la influència del castellà funciona justament al revés : és màxima en els usos 

fonètics, menor en els usos morfològics i més reduïda (encara que important) en els usos 

lèxics. La influència del castellà en el model de llengua dels jóvens està molt 

directament relacionada amb la primera llengua, sobretot en aquells subsistemes 

lingüístics que són menys controlables pel parlant : la fonètica i la morfologia. Per 

contra, l’assistència als programes educatius bilingües és el factor que més contribueix a 

limitar les interferències de la llengua dominant en els usos lèxics, que són més 

controlables per l’emissor. 

Els resultats obtinguts en aquest capítol es poden considerar el producte d’una 

exposició combinada de diferent intensitat a dos models de llengua diferents : el model 

de llengua col·loquial i tradicional de la comarca, present sobretot en la família, i el 

model de llengua normatiu aprés en l’escola. L’exposició al parlar valencià tradicional 

comporta la tendència a l’estabilitat del model de llengua, però només hi tenen accés els 

alumnes de primera llengua catalana o, en menor mesura, els alumnes bilingües 

familiars. Per contra, la manca d’exposició al valencià tradicional fomenta la introducció 

d’innovacions lingüístiques, que de vegades poden ser normatives però també poden no 

ser-ho. D’altra banda, l’exposició al model de llengua normatiu implica una major 

tendència al canvi, sobretot per la incorporació de variants lingüístiques normatives 

alienes al model de llengua tradicional, però l’accés a aquest model està directament 

determinat per l’assistència als programes educatius bilingües. 
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Per a estudiar les produccions fonètiques, morfològiques i lèxiques dels 

enquestats s’han classificat els resultats de l’enquesta realitzada tenint en compte si les 

variants lingüístiques produïdes són (o no) tradicionals en la comarca, són (o no) 

normatives i són (o no) paral·leles a les formes lingüístiques equivalents en castellà. 

L’anàlisi de les dades obtingudes permet valorar la intensitat de la variació lingüística 

entre els grups, permet descriure les tendències del model de llengua per a cadascun dels 

grups de l’enquesta i permet analitzar les causes que expliquen la variació lingüística i 

les tendències detectades. Els resultats més remarcables són : 

a) La variació fonètica té una intensitat molt reduïda entre les dues generacions 

adultes, però és molt gran en els jóvens. La causa principal que explica la variació 

fonètica és el major o el menor contacte amb el model de llengua tradicional : són els 

alumnes amb menor contacte amb el parlar valencià tradicional (alumnes de primera 

llengua castellana, i secundàriament alumnes bilingües, però també els alumnes que 

viuen en els contextos més castellanitzats), els que presenten els índexs més importants 

de variació fonètica. La manca de contacte amb el model fonètic tradicional implica una 

major influència de la llengua dominant en els usos fonètics dels alumnes. La 

coneixença de la normativa contribueix poc a explicar la variació fonètica en general, 

però és important per a explicar les produccions fonètiques dels alumnes 

catalanoparlants escolaritzats en els programes educatius bilingües, cosa que indica que 

aquest grup és el que presenta una major consciència dels usos fonètics normatius. 

b) Els programes educatius bilingües frenen la utilització de variants fonètiques 

no normatives, especialment entre els estudiants de primera llengua catalana. 

c) Els adults destaquen en l’ús de les variants fonètiques tradicionals (sobretot 

formes tradicionals i normatives no paral·leles al castellà), els alumnes catalanoparlants i 

bilingües escolaritzats en castellà són un grup de transició entre els adults i la resta 

d’estudiants, i els alumnes dels programes bilingües presenten diferències que són 

atribuïbles a la influència de la primera llengua. Així, els castellanoparlants destaquen 

per l’ús d’innovacions fonètiques no normatives i paral·leles a la seua primera llengua, i 

els catalanoparlants per l’ús de les formes tradicionals i normatives. El grup dels 

alumnes bilingües dels programes educatius bilingües es queda a mitjan camí entre els 

altres dos grups que s’acaben de citar. Els alumnes catalanoparlants dels programes 
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bilingües són, per tant, el grup de jóvens que presenten un model fonètic de millor 

qualitat, mentre que la pitjor qualitat fonètica s’ha detectat entre els alumnes de primera 

llengua castellana. 

d) L’estudi de les produccions dels alumnes mostra que les innovacions 

fonètiques que s’estenen entre els jóvens són, sobretot, les que tenen un reforç en la 

llengua escrita (com ara l’aparició de pronúncies ortogràfiques del grup geminat –tl– en 

mots com ametla) i les que són paral·leles a la llengua dominant (betacisme, ieisme...). 

e) La variació morfològica generacional entre els adults i els jóvens és intensa, 

però no ho és tant com la variació fonètica. Els usos morfològics presenten unes 

tendències bastant semblants a les tendències dels usos fonètics, si bé hi ha un major 

anivellament entre les produccions morfològiques dels diferents grups, ja que les 

diferències no són tan marcades. 

f) Els programes educatius bilingües afavoreixen la substitució de les variants 

morfològiques no normatives per altres de normatives. 

g) Les tendències morfològiques que mostren els diferents grups tenen semblan-

ces clares amb les de la variació fonètica : els adults destaquen en l’ús de les formes 

tradicionals (sobretot les no normatives i no paral·leles al castellà), els alumnes 

catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà són un grup de transició entre els 

adults i la resta d’estudiants, i els alumnes dels programes bilingües presenten 

diferències que són atribuïbles a la influència de la primera llengua : els 

castellanoparlants destaquen per l’ús de les innovacions no normatives, i els bilingües i 

els catalanoparlants per l’ús de les formes normatives, tant les que són tradicionals com 

les que no ho són. Els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües són, una altra 

vegada, el grup de jóvens que presenten un model morfològic de millor qualitat, i els 

alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües els que tenen un model 

morfològic menys genuí i de pitjor qualitat. 

h) La causa que explica millor la variació morfològica és el grau de contacte amb 

el model de llengua tradicional : el menor contacte amb aquest model suposa un major 

percentatge d’introducció d’innovacions morfològiques. El coneixement de la normativa 

contribueix poc a explicar globalment la variació morfològica, encara que és important 
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per a explicar les produccions dels alumnes catalanoparlants dels programes educatius 

bilingües. 

i) La introducció d’algunes innovacions normatives millora alguns dels usos 

morfològics dels jóvens respecte dels de les generacions adultes, però cal remarcar que 

també s’ha descrit l’aparició entre els jóvens, especialment entre les alumnes 

castellanoparlants, d’algunes tendències morfològiques preocupants, entre les quals cal 

destacar el procés de simplificació que experimenta el sistema dels pronoms febles 

seguint el model de la llengua dominant. 

j) La variació lèxica entre les dues generacions adultes és reduïda, però el canvi 

dels usos lèxics dels jóvens en relació als dels adults és d’una intensitat elevada, 

equiparable a la dels canvis fonètics.  

k) La influència del castellà en els usos lèxics de les generacions adultes és major 

que en els dels jóvens, però s’ha de tenir en compte que l’enquesta utilitzada se centra 

en el lèxic usual dels jóvens actuals, i no inclou lèxic referit al mode de vida tradicional. 

l) La introducció de la llengua catalana en el sistema educatiu és el factor que 

millor explica la variació lèxica existent entre els adults i els jóvens, d’una banda, i entre 

els jóvens que han assistit als programes educatius bilingües i els que no hi han assistit 

de l’altra. Així, els alumnes dels programes educatius bilingües tenen major tendència 

que els alumnes del programa monolingüe a substituir les variants lèxiques tradicionals i 

no normatives per innovacions lèxiques normatives, i usen menys les formes lèxiques 

que són paral·leles a les de la llengua dominant. 

 m) Els estudiants, especialment els que assisteixen als programes educatius 

bilingües, presenten una millor qualitat lèxica que no els adults. Dins dels programes 

bilingües la primera llengua és la causa principal de variació lèxica, ja que els alumnes 

castellanoparlants són més proclius a la utilització de les variants lèxiques paral·leles a 

les equivalents castellanes. El grup d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües 

presenta la millor qualitat lèxica de tots els grups de l’enquesta, mentre que en aquest 

cas els alumnes catalanoparlants i bilingües dels programes monolingües són el grup de 

jóvens amb una qualitat inferior en els usos lèxics. 
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n) La influència positiva dels programes educatius bilingües en l’ús del lèxic té 

limitacions : l’alumnat d’aquests programes accepta sobretot les innovacions lèxiques 

normatives que tenen una freqüència d’ús escolar elevada i, per contra, ignora els mots 

normatius que fan referència a àmbits externs a l’experiència escolar. 

o) La substitució de castellanismes pels mots normatius equivalents no sempre té 

en compte les variants normatives que són tradicionals en la comarca. Així, per 

exemple, es pot observar el canvi de palometa –habitual en la generació de la gent gran– 

per maripossa –freqüent en la generació dels pares–, i la substitució d’aquest últim per 

papallona que s’observa sobretot en els alumnes dels programes educatius bilingües. 

La seguretat lingüística 

En el darrer capítol s’ha estudiat la seguretat lingüística dels alumnes de 

l’Alacantí en l’ús de la varietat valenciana de la llengua catalana. Mentre que la 

seguretat condueix a la consolidació de l’ús de les variants lingüístiques, la inseguretat 

és un dels motors del canvi lingüístic (López Morales, 1989 : 222), i per això cal 

estudiar-la en relació al model de llengua. A més, s’ha argumentat que en les 

circumstàncies actuals, que es caracteritzen pel debat sobre el model de llengua i per la 

desorientació que es detecta moltes vegades en l’ús del català, la descripció de la 

seguretat o la inseguretat lingüístiques és necessària per a tenir un diagnòstic 

sociolingüístic complet dels resultats dels programes educatius bilingües. També s’ha 

argumentat que el caràcter perifèric de l’Alacantí respecte del territori des d’on irradien 

la normativa i els usos lingüístics considerats prestigiosos contribueix segurament a 

augmentar la inseguretat dels valencians en l’ús de la llengua. 

A partir de les dades de l’estudi s’arriba a la conclusió que els jóvens de 

l’Alacantí són globalment insegurs en l’ús de la llengua catalana però, paradoxalment, 

els jóvens més insegurs són els alumnes catalanoparlants que han estudiat en els 

programes educatius bilingües, que són a la vegada els que tenen una millor formació en 

aquesta llengua. 

L’anàlisi de les relacions entre la seguretat i les altres variables sociolingüístiques 

de l’estudi permet afirmar que la seguretat està relacionada amb les variables que poden 

considerar-se índexs de la catalanitat lingüística dels enquestats o de la seua identitat 
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valenciana (com ara la primera llengua, l’adscripció a un grup lingüístic, la llengua 

preferida, el predomini lingüístic, etc.). Per contra, també es demostra la manca de 

relació de la seguretat amb les variables sociolingüístiques més generals (com ara el sexe 

o la classe social). La interpretació que s’ha proposat és que mentre la seguretat o la 

inseguretat en l’ús de les llengües majoritàries sol estar relacionada amb la mobilitat 

social (i per això sol estar relacionada amb variables com ara el sexe o la classe social), 

en el cas de les llengües minoritzades està relacionada amb altres factors que tenen a 

veure amb el procés de normativització, les relacions de prestigi entre les varietats 

dialectals o la influència de la llengua majoritària. 

 En el present treball s’analitzen per primera vegada les tendències de la 

seguretat lingüística, és a dir, s’examina el sentit que prenen la seguretat o la inseguretat 

lingüístiques. L’anàlisi d’aquestes tendències demostra que els alumnes més insegurs –

els catalanoparlants escolaritzats en la pròpia llengua– ho són sobretot perquè tenen 

tendència a utilitzar les variants lingüístiques tradicionals de la comarca (que són formes 

col·loquials que en ocasions no són acceptades per la normativa) però, alhora, són 

conscients de quines són les formes més adequades pel que fa al grau de formalitat o a 

l’ús normatiu. Enfront d’aquest grup, els alumnes catalanoparlants i bilingües familiars 

escolaritzats en castellà són relativament segurs en l’ús lingüístic, però aquesta seguretat 

es basa en l’ús de les formes tradicionals que, a la vegada, avaluen com a preferibles, 

malgrat que solen ser les menys normatives o les menys formals.  

La interpretació d’aquests resultats, que són complementaris, és clara : tots dos 

grups d’alumnes tenen molt de contacte amb el model de llengua col·loquial i tradicional 

de la comarca, i tenen tendència a usar-lo. En el cas dels alumnes dels programes 

bilingües, el millor coneixement de la normativa i la millor competència sociolingüística 

els produeixen inseguretat en aquest ús, perquè coneixen les alternatives lingüístiques 

més adequades. Per contra, la menor competència sociolingüística dels alumnes del 

programa monolingüe, que és resultat del programa educatiu que han seguit, fa que 

tinguen una menor consciència dels usos normatius o més prestigiosos de la llengua, i 

això els permet ser segurs en l’ús de les variants col·loquials. 

També s’observa que els jóvens més segurs en l’ús del valencià són els alumnes 

castellanoparlants del programa monolingüe. Es tracta d’una altra paradoxa, ja que és 
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una llengua que utilitzen poc. Aquesta seguretat es basa sobretot en l’ús de les variants 

normatives o més formals, que avaluen alhora com a preferibles. Però aquests alumnes 

també mostren un cert grau d’inseguretat en el sentit de considerar preferibles les 

variants col·loquials i utilitzar, per contra, les variants més formals o normatives. Tots 

dos resultats combinats apunten a la interpretació que la manca de competència socio-

lingüística pot ser la causa d’aquest resultat. S’ha de recordar que l’accés que han tingut 

aquests alumnes a la llengua catalana ha estat sobretot per mitjà del model escolar, basat 

en la llengua escrita, i secundàriament a través dels mitjans de comunicació. La manca 

de contacte amb el model de llengua tradicional col·loquial explica que l’utilitzen poc. 

Per tant, l’ús predominant de les variants més formals pot anar acompanyat de la 

percepció que el seu model –de fet l’únic que coneixen– és el millor, cosa que els 

produeix seguretat. Però de vegades poden considerar que el model de llengua usat 

efectivament pels valencianoparlants és el més adequant, i en aquest cas apareix la 

inseguretat en el sentit, poc lògic, de considerar preferibles les variants menys formals o 

no normatives però emprar, en canvi, les variants formals o normatives. 

Aquests resultats han permés formular algunes conclusions respecte de la 

seguretat o la inseguretat lingüístiques. En primer lloc, s’ha de remarcar que la 

inseguretat dels alumnes catalanoparlants escolaritzats en la seua llengua no cal valorar-

la necessàriament com un fet negatiu. Es pot interpretar que aquest grup serà 

probablement el més influent en el futur per a la configuració del model de llengua. Per 

tant, pot esperar-se que la tendència a la inseguretat que manifesten siga un motor del 

canvi lingüístic, i aquest canvi anirà en la direcció d’augmentar l’ús de les variants 

normatives o més formals. D’altra banda, tant en l’estudi del model de llengua com en el 

de la seguretat lingüística es posa de manifest el pes importantíssim que té el model de 

llengua tradicional en la configuració del model de llengua dels jóvens. Per tant, i 

malgrat que puga semblar una cosa òbvia, cal concloure que qualsevol reforma de la 

normativa que acoste el model de llengua normatiu o més formal al model de llengua 

tradicional té moltes possibilitats de ser acceptat pels usuaris i, a més, reduirà la 

inseguretat en l’ús de la llengua. 



Conclusions  Pàg. 797 

Altres conclusions i nous interrogants 

Als resultats sintetitzats en les pàgines precedents cal afegir algunes observacions 

interessants d’índole metodològica. En primer lloc cal destacar els resultats positius que 

s’han obtingut en la utilització d’eines teòriques i metodològiques complementàries en 

l’anàlisi de la interacció entre el bilingüisme i l’educació. Així, dins d’un marc general 

pròpiament sociolingüístic, hem utilitzat procediments complementaris procedents de la 

psicologia social del llenguatge, de la demolingüística i, en part, de la didàctica de la 

llengua i de la sociologia del llenguatge. Els resultats mostren la validesa d’aquest 

plantejament. També cal destacar els esforços realitzats en el disseny de la investigació, 

destinats sobretot a aconseguir un model que tingués la validesa externa suficient perquè 

els resultats obtinguts puguen, amb les lògiques precaucions, extrapolar-se a d’altres 

realitats similars. 

Si bé l’interés principal d’aquest treball pot ser haver reunit una gran quantitat 

d’informació –moltes vegades complementària–, que permet comprendre amb 

profunditat els processos sociolingüístics que apareixen en la cohort estudiada, també 

s’ha fet al llarg de la investigació alguna aportació metodològica interessant que caldria 

destacar. Possiblement la principal és el model d’estudi de les tendències de la seguretat 

lingüística utilitzat, el qual, com s’ha pogut comprovar, ha permés arribar a conclusions 

molt interessants sobre aquest important fenomen sociolingüístic. També són originals 

altres aspectes de l’estudi, com ara l’anàlisi dels canvis d’adscripció lingüística de 

l’alumnat, l’estudi de la percepció de la unitat supradialectal del català o la metodologia 

utilitzada per a l’anàlisi del model de llengua. Uns altres aspectes metodològics 

interessants fan referència a la utilització de tècniques procedents d’altres ciències afins, 

com ara la construcció d’escales d’actituds, l’estudi del predomini lingüístic o l’anàlisi 

de la vitalitat etnolingüística o, fins i tot, en l’exhaustivitat de la utilització de les 

tècniques estadístiques d’anàlisi de dades. 

Un treball com aquest sempre deixa camins per explorar i obri nous interrogants. 

Caldria segurament revalidar els aspectes estudiats en aquest treball amb investigacions 

realitzades amb mostres més àmplies i més representatives territorialment. També 

s’hauria de revalidar amb grups d’alumnes més assentats, on no es done el caràcter 

excepcional que hi ha en algun dels grups que s’han estudiat. Caldria també aprofundir, 

possiblement amb altres mètodes d’investigació, alguns dels aspectes que s’han 
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investigat. En concret, fa falta un estudi més detallat dels resultats dels programes 

educatius bilingües pel que fa a les diferents habilitats lingüístiques (realitzat amb proves 

estandarditzades), i encara està per fer al País Valencià un estudi similar pel que fa al 

rendiment acadèmic en la resta de matèries del currículum escolar. També seria 

interessant investigar més a fons algunes de les limitacions que s’han assenyalat dels 

programes educatius bilingües, amb la finalitat de conéixer millor els processos descrits i 

dissenyar respostes adequades pel que fa a la intervenció educativa. Així, per exemple, 

es podrien dissenyar estratègies didàctiques per al treball del model de llengua que 

tinguessen en compte les necessitats específiques de cada grup d’alumnes, o les 

limitacions que s’han detectat en el treball escolar del model de llengua. Un altre 

element en què es podria aprofundir són les estratègies de modelatge de les actituds 

lingüístiques, especialment en les zones més conflictives pel que fa a l’enfrontament dels 

grups etnolingüístics. 

De vegades s’ha acusat la sociolingüística d’acumular muntanyes de dades sense 

arribar a proposar models teòrics que donen compte dels usos socials de la llengua. 

Segurament és una acusació injusta, però pot tenir un fons de veritat. Voldríem, en tot 

cas, que les dades i les conclusions presentades en aquest estudi poguessen ajudar a 

l’elaboració d’una teoria heurística que explique els resultats dels programes educatius 

bilingües i la seua contribució al procés de normalització lingüística i cultural de les 

llengües minoritzades. 




