
 
Introducció Pàg. 1 

Els programes educatius bilingües a la comarca de l’Alacantí. 

Estudi sociolingüístic 

1. Introducció 

La investigació sobre els programes educatius bilingües en l’àmbit de la llengua 

catalana es localitza sobretot a Catalunya. És lògic que siga així perquè aquest territori 

ha estat pioner en l’aplicació d’aquests programes educatius. Al País Valencià els 

programes d’Immersió Lingüística i d’Ensenyament en Valencià també han tingut un 

desplegament important. Malgrat això, s’hi han realitzat relativament pocs estudis en 

aquest camp, tant des de l’òptica educativa com des del punt de vista de la 

sociolingüística. La situació de la llengua pròpia d’aquest territori, amb una vitalitat 

etnolingüística sensiblement inferior a la de Catalunya (Ros & Cano & Huici, 1987 : 

243 ; Ferrando, 1991 : 103-137), i el diferent grau de desenvolupament de les polítiques 

de normalització lingüística, limiten la possibilitat que les conclusions dels estudis 

realitzats a Catalunya es puguen generalitzar al País Valencià. 

Els treballs que estudien els programes educatius bilingües s’han realitzat 

bàsicament des d’una perspectiva pedagògica, didàctica o psicològica. Són treballs que 

se centren en l’anàlisi d’aspectes com ara el coneixement del català i del castellà, el 

rendiment en d’altres matèries del currículum acadèmic, la interdependència lingüística i 

cognitiva, la predicció de l’èxit o del fracàs escolar, les actituds lingüístiques, les 

motivacions cap als aprenentatges, l’ús de les llengües, el processos d’ensenyament i 

d’aprenentatge, els processos d’adquisició de la segona llengua en els programes 

d’immersió o la valoració que els professors fan dels programes (Arnau & aa., 1992 : 

73-91 ; Artigal, 1995 : 85-116 ; Vila, 1995 : 45-62 ; Forns, 1995 : 261). Alguns dels 

aspectes estudiats, fonamentalment el coneixement i l’ús de les llengües o les actituds 

lingüístiques, són temes que no sols interessen des d’un punt de vista pedagògic, 

psicològic o didàctic, sinó que també interessen, i molt, la sociolingüística.1 De fet, la 

                                                 
1 Potser cal explicar amb quin sentit s’empra el mot sociolingüística en aquest treball, ja que és un terme 

que s’utilitza de vegades amb molta ambigüitat. Sense voler entrar en la discussió sobre les diferències 
entre la sociolingüística i la sociologia del llenguatge i les relacions amb altres disciplines afins, cal 
remarcar que en la investigació realitzada en l’àmbit de la llengua catalana s’ha entés normalment la 
sociolingüística en un sentit ampli, tot incloent àrees d’estudi com ara la sociologia de la llengua, la 
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sociolingüística, com a ciència aplicada que és, té molts punts de contacte amb d’altres 

ciències aplicades. 

El treball que es presenta pot veure’s com una contribució a l’anàlisi i 

l’avaluació dels resultats dels programes educatius bilingües en els territoris valencians. 

Però, a diferència dels estudis esmentats, la perspectiva d’aquesta investigació és 

bàsicament sociolingüística.2 El procés de normalització lingüística al País Valencià des 

de la restauració de la democràcia i l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia ha sigut molt 

tímid en tots els aspectes. Possiblement, és en el camp de l’ensenyament en l’únic on 

s’han fet progressos que, si bé són limitats, permeten parlar d’una certa recuperació 

lingüística. I dins del terreny de l’ensenyament, és l’extensió dels programes educatius 

bilingües –els Programes d’Immersió Lingüística i els Programes d’Ensenyament en 

Valencià–, el fenomen més interessant des del punt de vista de la recuperació lingüística 

i de la conscienciació ciutadana.3 

Les causes esmentades són suficients per a comprovar l’interés que tenen per al 

sociolingüista els programes educatius bilingües. Els resultats d’aquests programes 

poden analitzar-se des d’un punt de vista educatiu, però també des del punt de vista de 

la sociolingüística. És clar que en determinats aspectes, gairebé en tots, coincideixen els 

interessos d’una i d’altra ciència. S’ha de tenir en compte que la didàctica de la llengua 

és una ciència aplicada que es nodreix de les aportacions d’altres ciències, algunes de 

caire lingüístic com ara la lingüística aplicada o la sociolingüística. D’igual manera, la 

sociolingüística ha integrat aportacions d’altres ciències humanes, com ara la psicologia 

social, en aspectes tan interessants com, per exemple, l’estudi de les actituds o de la 

vitalitat etnolingüística. Ja fa anys que Fishman (1971 : 557) va denunciar que el 

fenomen del bilingüisme s’havia estudiat sobretot des de tres tradicions d’investigació 

                                                                                                                                               
planificació i el dret lingüístics, les ideologies i les representacions lingüístiques, la psicologia social de 
la llengua, les relacions entre llengua i ensenyament, la sociolingüística variacionista, etc. (Boix & 
Payrató, 1995 : 319 ; Boix & Vila, 1998 : 13-34). És en aquest sentit ampli que s’utilitza al terme 
sociolingüística en el treball present. 

2 Boix i Vila han destacat la poca atenció que ha dedicat la sociolingüística catalana a l’estudi de 
l’aprenentatge escolar del català, a diferència de les aportacions valuoses fetes des dels camps de la 
psicolingüística i de la pedagogia (Boix & Vila, 1998 : 41). 

3 Cal recordar la intensa mobilització ciutadana que es produeix al voltant de les Trobades d’Escoles 
Valencianes. Possiblement aquest és el moviment cívic del País Valencià que aconsegueix reunir més gent 
en l’actualitat. 
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diferents –la psicològica, la lingüística i la sociològica–, però amb el greu inconvenient 

que molt habitualment les aportacions fetes des de cadascuna d’aquestes disciplines 

havien passat desapercebudes per a les altres. La proposta d’aquest autor és què siga la 

sociolingüística la ciència que s’encarregue de proporcionar el marc de treball necessari 

per a coordinar la investigació sobre el bilingüisme : 

Sociolinguistic theory is sufficiently advanced to provide a framework for 
empirical interdisciplinary work on bilingualism by those three discipline which 
have thus far usually approached this topic separately (loc. cit.). 

Totes aquestes raons són les que ens van moure a plantejar-nos la realització 

d’un estudi sobre els aspectes sociolingüístics relacionats amb els programes educatius 

bilingües.4 En un primer moment, l’interés primordial era l’anàlisi del model de llengua 

dels jóvens en l’actualitat, prenent com una de les principals variables sociolingüístiques 

en l’estudi el fet d’haver estat escolaritzats en programes educatius bilingües. Ens 

proposàvem mesurar la incidència de l’ensenyament sobre els models de llengua 

emprats, tant per la població escolaritzada en català com a llengua vehicular, com per la 

que només rep classes de català com a assignatura, i utilitzar com a punt de comparació 

el model de llengua de les generacions adultes. De seguida, però, es va veure l’interés de 

valorar també altres qüestions tenint en compte els programes educatius. Així, es van 

incloure en el treball aspectes com ara el coneixement i l’ús de les llengües entre els 

jóvens, el predomini lingüístic, l’anàlisi de l’actitud lingüística, la percepció que tenen de 

la vitalitat d’una i d’altra llengua, la seguretat lingüística, etc. En tots els casos 

interessava relacionar aquestes variables amb d’altres variables socials i lingüístiques i, 

molt especialment, amb el tipus de programa educatiu en què han estat escolaritzats. Cal 

destacar que tots aquests fenòmens han estat poc o gens estudiats en l’àmbit d’estudi del 

present treball. 

                                                 
4 Fins i tot un estudiós tan crític amb la sociolingüística per la indefinició de l’àmbit d’estudi d’aquesta 

ciència com és Guillem Calaforra admet que hi ha una certa tendència a acceptar com a temes bàsics de la 
sociolingüística els problemes generats al voltant del bilingüisme, les actituds lingüístiques, la variació 
lingüística, els usos lingüístics, etc., així com “la conjunció entre el llenguatge i algunes categories i 
variables bàsiques de l’anàlisi sociològica”, entre d’altres “llenguatge i educació” (Calaforra, 1999 : 85). 
Tots aquests temes formen l’eix central d’aquest treball. 
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El context territorial de l’estudi és la comarca de l’Alacantí (figura 1). El fet de 

seleccionar aquesta comarca està determinat perquè el treball es realitza dins d’un 

programa d’investigació que té per àmbit la circumscripció universitària d’Alacant,5 i 

dins de l’organització del projecte es va decidir de realitzar els diferents estudis per 

comarques. La comarca de l’Alacantí destaca dins del conjunt de les comarques 

catalanoparlants del País Valencià per ser la que té una menor vitalitat de la llengua 

autòctona (Conselleria, 1989 : 62-63). De fet, la vitalitat de la llengua catalana a 

l’Alacantí és, segurament, la més baixa de tot el conjunt del domini lingüístic català 

(Vallès, 1995 : 265). La novetat que aporta aquest treball és, per tant, que analitza els 

resultats dels programes educatius bilingües des d’una perspectiva diferent a la que és 

habitual, en uns aspectes poc coneguts en el nostre context i en un territori, la comarca 

de l’Alacantí on, a més, es dóna la circumstància que la vitalitat de la llengua catalana és 

                                                 
5 Programa d’investigació “Variació lingüística generacional i ensenyament del valencià” (GV–

2433/94), aprovat en el Programa de Projectes d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic de 
la Generalitat Valenciana. 

 
figura 1 : comarca de l’Alacantí (Font : Gran Enciclopèdia 
Catalana, 1981, vol. I, pàg. 378) 
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menor.6 

En resum, es presenta un treball en què per primera vegada al País Valencià 

s’estudien les característiques dels diferents programes educatius i se n’avaluen els 

resultats obtinguts des d’una perspectiva sociolingüística, que inclou aspectes poc o gens 

estudiats en el context com ara el predomini lingüístic, les actituds lingüístiques envers 

la llengua minoritzada, la percepció de la vitalitat etnolingüística, la seguretat lingüística 

o el model de llengua. A més, cal remarcar que aquest estudi es realitza en un àmbit, la 

comarca de l’Alacantí, que se singularitza de la resta de comarques valencianes per la 

intensitat del procés de substitució lingüística en què es troba immersa. Aquest fet fa 

més necessària i urgent la realització d’estudis que analitzen la realitat sociolingüística 

actual i que puguen contribuir –si és que això és possible– a redreçar una situació en què 

la llengua catalana està sent desplaçada o, fins i tot, ja ha quedat quasi totalment 

submergida en alguns llocs, com ara la ciutat d’Alacant (Montoya, 1996). 

1.1 Estructura del treball 

Aquest treball consta d’una introducció, dues grans parts i un apartat final de 

conclusions. Les dues parts centrals del treball es dediquen a l’anàlisi sociolingüística 

dels alumnes dels programes educatius bilingües i a l’estudi del model de llengua dels 

jóvens de l’Alacantí, tot parant una atenció especial a la influència del sistema educatiu 

en l’un i l’altre aspecte. 

En la introducció s’analitzen les característiques dels programes educatius 

bilingües del País Valencià i els aspectes metodològics relacionats amb la investigació 

realitzada. Tot seguit hi ha l’estudi demolingüístic de la comarca que es basa sobretot en 

el Cens de Població de 1991. Aquest estudi analitza el conjunt de la realitat comarcal i 

fa una aproximació més aprofundida a l’evolució i a la realitat demolingüística actual de 

les poblacions d’Alacant, Mutxamel i Xixona, que és on se centra el treball.  

La primera part, que consta de quatre capítols, està dedicada a l’anàlisi 

sociolingüística dels alumnes dels programes educatius bilingües. El primer capítol és 

                                                 
6 Es poden consultar les característiques demolingüístiques de la comarca de l’Alacantí en el capítol 

següent (infra, apartat 2, pàgs. 33-60). 
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una descripció de la mostra amb què s’ha treballat que permetrà conéixer la realitat 

social i lingüística dels programes educatius bilingües a partir de l’anàlisi d’una enquesta 

contestada pels alumnes entrevistats. S’hi descriuen les característiques personals i 

escolars dels enquestats i s’hi analitzen les dades relatives a aspectes com ara la 

caracterització social i l’ús lingüístic de les seues famílies, la transmissió lingüística 

familiar, la història lingüística dels alumnes, el coneixement i l’ús de les llengües 

catalana i castellana, les normes d’ús lingüístic en diferents àmbits (la localitat i el centre 

educatiu), el grau d’identificació amb les identitats valenciana i espanyola, etc. Els 

diferents programes educatius són el punt de comparació de les característiques 

descrites, de manera que l’estudi serveix per a relacionar les diferències que hi ha entre 

els alumnes amb els programes educatius en què es troben matriculats. Es posen així de 

manifest relacions entre les variables, cosa que permetrà conéixer millor els efectes dels 

programes educatius bilingües a l’Alacantí. 

En el segon capítol s’estudia el predomini de la llengua catalana o castellana en 

els alumnes enquestats, tot elaborant un índex, el Coeficient de Bilingüitat, que és una 

mesura objectiva de l’equilibri –o el desequilibri– lingüístic. La construcció d’aquest 

índex es realitzarà a partir de diversos tests d’enumeració lèxica en les dues llengües. 

Encara que també s’han obtingut altres índexs que indiquen la competència en les 

diferents habilitats lingüístiques, elaborats a partir d’escales d’autoavaluació que 

arrepleguen l’opinió expressada pels enquestats, l’avantatge d’aquest índex radica en 

dos aspectes : en primer lloc, en l’exactitud, ja que és un índex quantitatiu –i no ordinal– 

que no està construït a partir de l’autoconeixement, sinó de dades objectives ; en segon 

lloc, en el fet que és un índex que permet comparar directament la competència 

lingüística entre una i altra llengua. A més, també es construiran altres índexs 

interessants per a mesurar l’equilibri lingüístic, com ara els coeficients d’interferències 

del castellà en el català i del català en el castellà. El Coeficient de Bilingüitat permetrà 

contrastar la competència lingüística dels alumnes dels diferents programes educatius. 

Així es podrà considerar si s’obtenen els resultats esperats des d’un punt de vista teòric : 

el predomini global del castellà per tractar-se de la llengua majoritària i dominant en el 

context, i el major domini relatiu del català dels alumnes que segueixen els programes 

d’ensenyament bilingüe. També es podrà valorar si s’acompleixen els preceptes legals 

de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià respecte de la competència lingüística dels 
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alumnes en acabar l’ensenyament obligatori.7 Secundàriament, es podran establir 

relacions entre la competència lingüística i la resta de variables, tant les que són de tipus 

contextual o lingüístic, com ara la població de residència, el sexe, el tipus de família, 

etc., com també amb altres variables que es construiran al llarg del treball, com ara 

l’actitud lingüística o la percepció de la vitalitat etnolingüística. 

En el tercer capítol s’investiguen les actituds lingüístiques. Aquestes són un dels 

aspectes fonamentals que cal descriure i analitzar en l’estudi d’una comunitat bilingüe, 

més encara si en aquesta comunitat es produeixen fenòmens com ara la diglòssia o la 

substitució de la llengua minoritzada per la dominant, com és el cas de la comarca 

estudiada, ja que les actituds són un dels motors fonamentals del canvi lingüístic (López 

Morales, 1989 : 236). Cal tenir present que els programes educatius bilingües, tant els 

d’immersió lingüística com els de manteniment de la pròpia llengua i cultura, tenen com 

a objectius explícits no sols el bilingüisme, sinó també el biculturalisme. Aquests 

objectius s’arrepleguen en el Currículum de les etapes d’Educació Infantil, d’Educació 

Primària i d’Educació Secundària Obligatòria del País Valencià.8 Probablement les 

actituds respecte de la llengua minoritzada són un bon índex del biculturalisme dels 

alumnes. És per això que convé analitzar les actituds lingüístiques dels alumnes que 

segueixen els diferents programes educatius com un aspecte important en l’avaluació 

dels resultats. En l’estudi s’ha elaborat una escala tipus Likert per a mesurar les actituds 

lingüístiques respecte de la llengua catalana. Aquesta escala proporciona una mesura 

objectiva de l’actitud lingüística de caràcter quantitatiu, que permetrà relacionar 

l’actitud amb les altres variables estudiades. L’anàlisi de components principals donarà 

la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de les actituds lingüístiques, amb la 

descripció i l’estudi dels factors que en formen part. En aquest mateix capítol s’ha 

elaborat també una altra escala de Likert per a mesurar l’opinió dels alumnes respecte 

de la pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema general de la llengua 

catalana. Saber què opinen els alumnes sobre aquesta qüestió, indiscutible des d’un punt 

de vista científic però tantes vegades polèmica en la societat valenciana, sembla 

                                                 
7 Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, títol segon, capítol primer, article 

19 punt 2. 
8 Decret 19/1992 de 17 de febrer (DOGV núm. 1727), pàgs. 1379, 1398 ; Decret 20/1992 de 17 de febrer 

(DOGV núm. 1728), pàgs. 1429-1430, 1469, 1478 ; Decret 47/1992 de 30 de març (DOGV núm. 1759), 
pàgs. 3059-3060, 3062-3063, 3068-3069). 
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necessari en la descripció sociolingüística dels jóvens de l’Alacantí, i és un tema que 

està, com es podrà veure, molt lligat a les actituds lingüístiques. 

Aquesta primera part finalitza amb un capítol dedicat a l’estudi de la vitalitat 

etnolingüística subjectiva dels jóvens enquestats. S’ha comentat abans que la comarca 

de l’Alacantí destaca d’entre la resta de les comarques catalanoparlants del País 

Valencià per ser aquella on la llengua catalana presenta una menor vitalitat. Sembla 

evident que la percepció de la vitalitat d’una llengua està condicionada per altres factors 

de caràcter social i lingüístic, i que està relacionada amb les possibilitats de 

normalització. És per això que, tot utilitzant el qüestionari elaborat originàriament per 

Bourhis, Giles i Rosenthal (1981 : 151-155) i adaptat al català per Viladot (1992a : 193-

198, 457-464 ; 1993a : 63-66, 122-123), s’ha mesurat la vitalitat etnolingüística 

subjectiva del català i del castellà. La comparació de la percepció que els alumnes 

enquestats tenen de la vitalitat d’una i l’altra llengua resulta de gran interés per a 

comparar l’estatus de les llengües a la comarca de l’Alacantí i valorar, tant el grau de 

normalització lingüística percebut, com la percepció de les possibilitats de futur que 

presenta la llengua catalana en la comarca. A partir d’aquestes dades caldrà analitzar la 

relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística subjectiva i les altres variables 

socials i lingüístiques de l’estudi, per comprovar, sobretot, la influència que els diferents 

programes educatius hi puguen tenir. 

La segona part del treball es dedica a l’anàlisi del model de llengua formal dels 

jóvens de la comarca de l’Alacantí. Després d’un breu apartat introductori en què es 

repassen les diverses contribucions que s’han fet des de la dialectologia i la socio-

lingüística a la descripció de la varietat de la llengua catalana parlada a la comarca de 

l’Alacantí, així com els pocs precedents que hi ha d’estudi del model de llengua dels 

jóvens en aquest context, hi ha un capítol dedicat a la descripció del model de llengua 

formal dels jóvens a través d’enquestes formulades als alumnes del darrer curs de 

l’escolaritat obligatòria matriculats en els programes d’Immersió Lingüística i 

d’Ensenyament en Valencià de la comarca de l’Alacantí, i als alumnes dels cursos 

paral·lels del Programa d’Incorporació Progressiva que habitualment utilitzen la llengua 

catalana en les seues relacions familiars.  
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La tria d’un model de llengua formal es justifica per qüestions metodològiques, 

però, sobretot, perquè interessa estudiar la incidència de l’ensenyament, a través dels 

diferents programes educatius, en l’establiment dels models de llengua. La comparació 

entre el model de llengua dels alumnes que assisteixen als programes educatius bilingües 

i el dels alumnes catalanoparlants que únicament reben el català com a assignatura 

permetrà mesurar la influència del sistema educatiu sobre els models de llengua emprats, 

tant per la població escolaritzada en català com a llengua vehicular, com per la que 

només rep classes de l’assignatura “Valencià”. També interessa valorar els canvis 

lingüístics generacionals en relació sobretot a dos factors que són fonamentals en el 

procés d’estandardització : el manteniment dels trets lingüístics patrimonials de la 

comarca o la substitució per formes d’ús més general, i l’acostament o l’allunyament del 

model de llengua de les generacions jóvens a la llengua normativa. Per a fer aquesta 

anàlisi es prendrà com a punt de referència el model de llengua emprat pels grups 

generacionals que no han tingut accés acadèmic a la llengua catalana i les descripcions 

dialectològiques existents del parlar de la comarca de l’Alacantí. Cal esperar que aquest 

treball siga una contribució al millor coneixement de la llengua catalana usada pels 

jóvens de la comarca de l’Alacantí i, especialment, dels aspectes del model de llengua 

estàndard vehiculat a través de l’escola i dels mitjans de comunicació que realment 

s’imposa entre la població escolar. Aquest coneixement pot contribuir a la formulació de 

propostes de llengua estàndard amb més possibilitats d’aconseguir l’acceptació social. 

La segona part del treball es completa amb un capítol dedicat a l’anàlisi de la 

seguretat o la inseguretat lingüística dels alumnes. A partir d’un test que presenta als 

alumnes un conjunt d’estímuls lingüístics de caràcter morfosintàctic, es construirà un 

Índex de Seguretat Lingüística tot comparant les formes que els alumnes consideren 

preferibles amb les que utilitzen normalment. Amb els resultats d’aquesta prova 

s’avaluaran aspectes com ara el grau de seguretat lingüística dels diferents grups 

d’alumnes i les tendències que apareixen en la seguretat o la inseguretat lingüístiques. 

Cal tenir present que la coincidència entre consciència i actuació –seguretat lingüística– 

condueix a l’estabilització de les variants lingüístiques, mentre que la manca de 

coincidència –inseguretat– sembla que és un dels motors del canvi lingüístic (López 

Morales, 1989 : 222). 
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Per últim, hi ha unes conclusions on, a més de sintetitzar i valorar els resultats 

obtinguts al llarg de l’estudi, es plantejaran els nous interrogants que s’obrin per a 

futures investigacions. 

Cal remarcar que un element fonamental de qualsevol recerca és la revisió dels 

estudis previs que puguen estar-hi relacionats. La dificultat d’aquesta revisió deriva del 

caràcter interdisciplinari i aplicat amb què es planteja aquest treball i, conseqüentment, 

de la diversitat d’estudis que en formen part. Aquest caràcter interdisciplinari dificulta la 

realització d’un estudi preliminar unitari en el qual es revise l’estat de la qüestió de la 

temàtica estudiada. És per això que s’ha optat per presentar en cada apartat del treball 

l’examen de la investigació precedent com una introducció necessària que 

contextualitza la recerca. 

1.2 Els programes educatius bilingües al País Valencià 

Al País Valencià hi ha en l’actualitat tres tipus de programes educatius bilingües 

per a les etapes de l’Educació Infantil i de l’Educació Primària : el Programa 

d’Immersió Lingüística (PIL), el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el 

Programa de Incorporació Progressiva (PIP).9 Per a l’Educació Secundària Obligatòria 

només es preveu l’existència del Programa d’Ensenyament en Valencià (on conflueixen 

els Programes d’Immersió i d’Ensenyament en Valencià de l’Educació Infantil i 

Primària) i del Programa d’Incorporació Progressiva (figura 2) (Pascual & Sala, 1991 : 

107-132). Cal considerar els programes d’Immersió i d’Ensenyament en Valencià dins 

de les anomenades formes fortes d’ensenyament bilingüe per a la consecució del 

bilingüisme i la biliteracitat (Baker, 1997 : 219-220), i també han estat catalogats com a 

programes d’ensenyament bilingüe enriquidor (Pascual & Sala, 1991 : 107, 111-113). 

                                                 
9 Aquests programes només s’apliquen en els territoris que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 

qualifica com de predomini lingüístic valencià. En les poblacions de predomini lingüístic castellà s’aplica 
l’anomenat Programa Bàsic (Pascual & Sala, 1991 : 115, 128), que només inclou la possibilitat de rebre 
classes (3 o 4 hores setmanals) de l’assignatura “Valencià”. En la pràctica, els alumnes d’aquestes 
localitats poden demanar fàcilment l’exempció d’aquesta matèria, amb la qual cosa queda reduïda a una 
assignatura voluntària. Es tracta, doncs, d’un programa monolingüe on la major part dels alumnes no tenen 
classes de llengua catalana ni tan sols com a assignatura. 
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El Programa d’Incorporació Progressiva (d’ara endavant PIP), en canvi, permet 

dissenys molt diferents i d’un grau d’èxit molt variable, que depenen de factors com ara 

la primera llengua dels alumnes, les preferències dels pares pel que fa a la llengua 

d’instrucció dels seus fills o, fins i tot, la capacitació lingüística del professorat del 

centre (Pascual & Sala, 1991 : 111-112). En la pràctica, en la majoria de centres de 

l’Alacantí el PIP funciona com un programa educatiu monolingüe, on la llengua pròpia 

queda relegada al paper de simple assignatura o té un ús molt reduït com a llengua 

vehicular dels aprenentatges. En algun centre, en canvi, el desplegament del PIP 

comporta la incorporació de la llengua pròpia del territori a diferents àrees de 

coneixement de manera que en els darrers cursos de l’ensenyament obligatori hi ha un 

ús equilibrat de les dues llengües oficials com a llengües d’instrucció, amb un disseny 

que es podria assimilar al d’un programa d’immersió endarrerida –o mitjana– parcial 

(per als alumnes originàriament castellanoparlants) o a un programa de manteniment en 

la llengua patrimonial –també endarrerit– pel que fa als alumnes originàriament 

valencianoparlants.10 

                                                 
10 Es poden consultar classificacions tipològiques dels programes d’immersió en Skutnabb-Kangas 

(1981 : 156-163), Arnau i aa. (1992 : 30-31) o en Artigal (1995 : 10-12). 

 
figura 2 : relació entre els programes educatius de l’Educació Infantil i l’Educació Primària, i 
els de l’Educació Secundària Obligatòria (Pascual & Sala, 1991 : 126) 
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La major part dels centres educatius de la comarca de l’Alacantí que tenen un 

programa educatiu bilingüe han optat pel Programa d’Immersió Lingüística (d’ara 

endavant PIL), que en principi és un programa dirigit a alumnes de llengua dominant 

(castellanoparlants) i que implica el canvi de llengua llar-escola. Ara bé, en aquesta 

comarca s’han incorporat al PIL un cert nombre d’alumnes que tenen com a primera 

llengua el català, ja que no hi havia –ni hi ha encara en l’actualitat– una oferta educativa 

suficient que cobresca les necessitats d’escolarització dels alumnes catalanoparlants en 

programes educatius d’Ensenyament en Valencià.11  

Artigal (1993) ha assimilat aquest model, i en general els programes d’immersió 

que s’apliquen al País Valencià, als programes anomenats d’Immersió Primerenca Total 

de Dos Sentits (Two-way Early Total Immersion), que es caracteritzen perquè en les 

aules hi ha percentatges semblants d’alumnes de llengua dominant i de llengua 

minoritzada. Són programes que poden aplicar-se en contextos en què la presència de la 

llengua minoritària fora de l’escola és molt lleu o, fins i tot, residual. Aquesta barreja 

d’alumnes intenta compensar la manca de situacions extraescolars en què els alumnes 

que fan immersió –els de llengua dominant– poden utilitzar la llengua de l’escola, 

mentre que per als alumnes de llengua minoritzada el programa s’assembla a un 

programa de manteniment de la pròpia llengua i cultura (Artigal, 1993 : 47).12 Si bé la 

descripció d’aquests programes pot ajustar-se a la realitat sociolingüística d’Alacant, és 

arriscat estendre-la a altres realitats –com és el cas de les ciutats de Mutxamel o de 

Xixona en el present estudi–,13 on la llengua minoritària sí que té una presència real en 

el context. D’altra banda, tampoc no s’ha d’oblidar el toc d’atenció respecte d’aquesta 

barreja d’alumnes que han fet altres especialistes en el sentit que la mescla d’alumnes 

pot afegir dificultats als programes d’immersió perquè limita les possibilitats de realitzar 

el procés de contextualització del llenguatge del mestre o la mestra que és 

                                                 
11 En la mostra amb què es treballa el 40.3% dels alumnes del PIL tenen com a primera llengua el 

castellà, el 35.8% es declaren bilingües precoços en català i castellà i el 23.9% té com a primera llengua 
el català. 

12 Una descripció més detallada dels Programes d’Immersió de Dos Sentits es pot consultar en Rolstad 
(1998 : 46-48). 

13 Al PIL d’Alacant hi ha un 29.2% d’alumnes que tenen el castellà com a L1, un 16.7% d’alumnes que 
tenen el català com a L1, i un 54.2% d’alumnes bilingües ; a Mutxamel, el PIL té un 40.9% d’alumnes de 
L1 castellà, un 31.8% de L1 catalana i un 27.3% d’alumnes bilingües ; a Xixona els alumnes del PIL són el 
55% de primera llengua castellana, el 20% tenen el català com a L1 i el 25% són originàriament bilingües. 
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imprescindible per a l’adquisició de la llengua de l’escola pels alumnes que no la tenen 

com a primera llengua (Vila, 1992 : 60-61). En qualsevol cas, en la comarca estudiada 

predominen els PIP que, com s’ha dit, en la major part dels casos es converteixen en la 

pràctica en programes educatius monolingües. 

En la taula 1 hi ha un resum de l’Alumnat que segueix els programes educatius 

bilingües al País Valencià, i en la taula 2 hi ha les mateixes dades referides a la comarca 

de l’Alacantí, 

desglossades per 

localitats. En totes 

dues taules 

s’observa la major 

implantació dels 

programes bilin-

gües en els nivells 

educatius més bai-

xos, que és, al-

menys en part, conseqüència del fet que les línies educatives vehiculades en la llengua 

pròpia del país encara no s’han acabat d’implantar en els nivells superiors del sistema 

educatiu. En tot cas, el percentatge global d’ensenyament en català (17.2%) s’ha de 

Alumnat que segueix el Programa d’Ensenyament en Valencià o  
el Programa d’Immersió Lingüística al País Valencià 

Curs 1999-2000 

 Total d’alumnes Alumnes ensenyament en 
valencià 

% 

Infantil 105 405 31 011 29.4% 

Primària 259 683 56 115 21.83% 

Secundària 332 692 32 886 9.88% 

Total 697 780 120 012 17.20% 
taula 1 : alumnat que segueix el Programa d’Ensenyament en Valencià o el 
Programa d’Immersió Lingüística al País Valencià. Font : Conselleria 
d’Educació, Servei d’Ensenyament en Valencià. Citat per Gómez (2000 : 22). 

Alumnat que segueix el Programa d’Ensenyament en Valencià o  
el Programa d’Immersió Lingüística a la comarca de l’Alacantí 

Curs 1999-2000 

 Educació Infantil Educació Primària Educació 
Secundària 

Total per localitats 

 Total 
alumnes 

Alumnes  
en valencià 

% Total 
alumnes 

Alumnes  
en valencià 

% Total 
alumnes 

Alumnes  
en valencià 

% Total 
alumnes 

Alumnes  
en valencià 

% 

Agost 116 0 0 272 0 0 80 0 0 468 0 0 

Aigües 9 9 100 21 7 33.3 0 0 0 30 16 53.3 

Alacant 7334 437 6 18471 782 4.2 25086 524 2.1 50891 1743 3.4 

Busot 39 0 0 49 0 0 0 0 0 88 0 0 

El Campello 438 144 32.9 1072 270 25.2 1014 56 5.5 2524 470 18.6 

Mutxamel 401 164 40.9 848 294 34.7 654 104 15.9 1903 562 29.5 

Sant Joan 452 132 29.2 1022 184 18 1433 34 2.4 2907 350 12 

Sant Vicent 871 84 9.6 2608 239 9.2 3937 47 1.2 7416 370 5 

La Torre 15 0 0 32 0 0 11 0 0 58 0 0 

Xixona 190 79 41.6 472 220 46.6 518 142 27.4 1180 441 37.4 

Total de 
l’Alacantí 

9865 1049 10.6 24867 1996 8 32733 907 2.8 67465 3952 5.9 

taula 2 : alumnat que segueix el Programa d’Ensenyament en Valencià o el Programa d’Immersió 
Lingüística a l’Alacantí. Font : Fonts estadístiques de la Inspecció Educativa d’Alacant (elaboració pròpia).  
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valorar com a molt reduït després de 17 anys de l’aprovació de la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià, i és especialment preocupant el baix nivell d’utilització que 

se’n fa a l’ensenyament secundari (9.88%).  

La situació a la comarca de l’Alacantí és molt heterogènia segons les localitats, i 

globalment és molt pitjor que la del conjunt del país. L’índex global d’ús de la llengua 

catalana en l’ensenyament no universitari és només del 5.9%, resultat que és degut 

sobretot a la reduïda implantació dels programes bilingües en la capital (3.4%). La 

realitat de les altres poblacions que s’inclouen en aquest estudi és substancialment 

millor : a Mutxamel l’índex d’ús del català arriba al 29.5% (i se situa per tant per 

damunt de la mitjana del país), i a Xixona és encara una mica millor (37.4%). 

1.3 Aspectes metodològics 

1.3.1 Objectius 

Els objectius de l’estudi són :  

1)  Descriure el coneixement i l’ús de les llengües catalana i castellana dels 

alumnes dels diferents programes educatius de l’Alacantí, així com les 

característiques sociolingüístiques de les famílies que matriculen els fills en els 

programes educatius bilingües d’aquesta comarca. Així mateix, analitzar la 

identitat dels jóvens de la comarca de l’Alacantí en relació a les diferents 

variables socials i lingüístiques, especialment la primera llengua i el programa 

educatiu en què estan matriculats. 

2)  Analitzar el predomini lingüístic i el fenomen de la interferència lingüística 

entre els jóvens de l’Alacantí en relació a les diferents variables socio-

lingüístiques, especialment la primera llengua i el programa educatiu. 

3)  Analitzar les actituds envers la llengua catalana dels jóvens de l’Alacantí i la 

percepció que tenen de la pertinença de la varietat lingüística valenciana al 

diasistema comú de la llengua catalana en relació a les diferents variables 

sociolingüístiques, especialment la primera llengua, el programa educatiu i el 

lloc de residència. 
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4)  Analitzar la percepció de la vitalitat etnolingüística del valencià i del castellà 

que tenen els jóvens de l’Alacantí en relació a les diferents variables 

sociolingüístiques, especialment la primera llengua, la localitat de residència i 

el programa educatiu. 

5)  Descriure el model de llengua formal dels alumnes dels programes educatius 

bilingües de l’Alacantí, i comparar-lo amb el model de llengua de les 

generacions anteriors i amb les propostes de la normativa lingüística. Així 

mateix, analitzar el model de llengua formal d’aquests jóvens en relació a 

altres variables socials i lingüístiques, especialment el programa educatiu en 

què estan matriculats i la primera llengua. 

6)  Analitzar la seguretat lingüística dels jóvens de l’Alacantí en relació a altres 

variables sociolingüístiques, especialment la primera llengua i el programa 

educatiu. 

1.3.2 La mostra 

La investigació s’ha realitzat entre alumnes de vuitè curs de EGB i de segon curs 

d’ESO d’escoles situades en poblacions de la comarca de l’Alacantí. S’ha triat aquest 

nivell per ser, en el moment de realització del treball de camp (quan encara no s’havia 

generalitzat la implantació de la LOGSE), el darrer curs de l’ensenyament obligatori.14 

El treball de camp es va realitzar durant la segona meitat del curs escolar 1996-97 i la 

primera meitat del curs 1997-98. Durant els curs 1996-97 únicament existien a tota la 

comarca tres grups de alumnes que cursessen vuitè de EGB o segon d’ESO i que 

seguissen un programa educatiu bilingüe. En els tres casos es tractava de programes 

d’Immersió Lingüística. Per tant, es va veure la necessitat d’allargar el treball al curs 

1997-98, ja que durant aquest curs arribava a segon curs d’ESO el primer grup 

d’alumnes de la comarca que seguia un Programa d’Ensenyament en Valencià (d’ara 

                                                 
14 Els programes educatius bilingües es van iniciar a la comarca de l’Alacantí a les Escoles Infantils 

Municipals d’Alacant en el curs 1986-87 (Baeza & Boronat, 1990 : 14). Les primeres aules en un col·legi 
públic van començar en el curs 1987-88. En conseqüència, els alumnes estudiats pertanyen a una de la 
primeres generacions d’estudiants d’aquesta comarca que han pogut realitzar la totalitat dels seus estudis –
o una part molt important– en aquest tipus de programa. Es pot veure una taula cronològica de la 
implantació per comarques de les línies d’Immersió i d’Ensenyament en Valencià en Sala (1996 : 69-70). 
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endavant PEV).15 Així, el treball de camp va continuar durant el curs 1997-98 amb 

aquest grup d’alumnes i el grup paral·lel que seguia el Programa d’Incorporació 

Progressiva. Durant aquest curs 1997-98 també es va entrevistar un altre grup 

d’alumnes de la mateixa població –Xixona– que seguia el PIP amb el propòsit 

d’augmentar la quantitat d’alumnes del grup de control i fer-lo més variat.16 

En resum, s’ha entrevistat la totalitat de l’alumnat de la població de Xixona que 

estava escolaritzat en vuitè de EGB o segon d’ESO. Aquesta població escolar resulta 

molt interessant perquè hi ha grups d’alumnes escolaritzats en tota la gamma possible de 

programes educatius : PIL, PEV, PIP amb presència equilibrada de les dues llengües en 

el currículum i PIP amb desequilibri a favor del castellà com a llengua d’instrucció. Així 

mateix, també es va entrevistar l’alumnat de vuitè de EGB o de segon curs d’ESO de les 

poblacions d’Alacant i de Mutxamel que seguien programes bilingües –en els dos casos 

són alumnes del PIL–, així com l’alumnat dels grups paral·lels que seguien el PIP. 

Resumint amb xifres, aquest treball es basa en un total de 202 alumnes : 67 que 

cursaven el Programa d’Immersió Lingüística, 14 que seguien el Programa 

d’Ensenyament en Valencià, 33 del Programa d’Incorporació Progressiva amb equilibri 

entre les àrees de coneixement impartides en català i les àrees impartides en castellà i 88 

alumnes de programes d’Incorporació Progressiva impartits totalment o molt 

majoritàriament en castellà. 

Les dades que s’aporten són plenament representatives dels alumnes que en el 

moment de l’enquesta seguien el darrer curs obligatori dels programes d’Immersió 

Lingüística o d’Ensenyament en Valencià, però no es pot dir el mateix dels alumnes que 

seguien el Programa d’Incorporació Progressiva. Com ja s’ha vist, en la mostra amb què 

es treballa hi ha el 100% dels alumnes de la comarca de l’Alacantí que durant el curs 

1996-97 estaven escolaritzats en Programes d’Immersió Lingüística en els nivells de 

                                                 
15 Encara que en l’Educació Secundària Obligatòria no es preveu l’existència del PIL (supra, pàg. 10), 

com que en la pràctica els alumnes dels dos primers cursos de l’ESO continuaven en els mateixos centres 
educatius on havien cursat l’Educació Infantil i Primària en el moment de realitzar el treball de camp s’han 
pogut distingir els alumnes que han seguit el PIL dels alumnes que han seguit el PEV. 

16 Aquests grups d’alumnes pertanyen al C.P. “Enric Valor” d’Alacant, al C.P. “Arbre Blanc” de 
Mutxamel i als col·legis públics “Sagrada Família”, “Cristòfol Colom” i “Eloy Coloma” de Xixona. 
Expressem aquí el nostre agraïment a tota la comunitat educativa d’aquests centres i, molt especialment, als 
equips directius i als alumnes i els professors dels nivells citats, que van facilitar en tot moment la 
realització del treball. 
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vuitè de EGB o segon d’ESO, que són equivalents pel que fa a l’edat dels alumnes. 

També hi ha el 100% dels alumnes que durant el curs 1997-98 estaven escolaritzats en 

el Programa d’Ensenyament en Valencià.17 En canvi, els alumnes escolaritzats en 

programes d’Incorporació Progressiva van ser triats dels grups paral·lels als esmentats 

anteriorment, i únicament amb la finalitat de servir com a grups de control. Per tant, no 

es pot afirmar que siguen plenament representatius de tots els estudiants de la comarca 

escolaritzats en el PIP. Únicament per a la població de Xixona hi ha la seguretat que són 

plenament representatius, ja que també es va incloure en l’estudi el 100% dels alumnes 

del Programa d’Incorporació Progressiva durant el curs 1997-98. En el cas de Mutxamel 

s’ha estudiat aproximadament la meitat dels alumnes del PIP en els nivells esmentats, 

per la qual cosa els resultats són una bona aproximació a la realitat d’aquest grup 

d’alumnes. Per al cas d’Alacant, les dades obtingudes de l’únic grup estudiat que seguia 

el PIP només poden considerar-se com un acostament a les característiques dels 

alumnes d’aquest tipus de programa en la ciutat. En conjunt, per al total de la comarca 

de l’Alacantí, els resultats són plenament representatius de l’univers estudiat pel que fa 

als programes educatius d’Immersió Lingüística i d’Ensenyament en Valencià, però 

només són un indici que mostra les tendències per als alumnes escolaritzats en el 

Programa d’Incorporació Progressiva. 

1.3.3 El disseny de la investigació 

L’arreplega de les dades s’ha realitzat a partir de diferents tipus d’estratègies, 

d’acord amb la naturalesa dels fenòmens que es volien investigar. Així, per a l’anàlisi 

del model de llengua dels jóvens actuals s’ha recorregut a entrevistes personals tot 

seguint una enquesta d’origen dialectològic, encara que adaptada a l’edat i al 

coneixement del món dels subjectes, i als trets lingüístics que es pretenien investigar. Per 

a l’estudi de qüestions com ara la competència en les diferents habilitats lingüístics, l’ús 

de la llengua, les normes d’ús lingüístic, els aspectes familiars i socials dels alumnes, la 

transmissió lingüística generacional, el sentiment identificació amb la identitat 

valenciana i l’espanyola, etc., s’ha recorregut a l’enquesta com a instrument d’arreplega 

de dades. També s’ha utilitzat l’enquesta per a obtenir les dades necessàries per a 

                                                 
17 Cal recordar que durant el curs 1996-97 no hi havia a la comarca de l’Alacantí cap grup d’alumnes 

escolaritzat en programes d’Ensenyament en Valencià en els nivells de vuitè de EGB o segon d’ESO. 
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analitzar aspectes com ara la vitalitat etnolingüística o la seguretat lingüística. Finalment, 

per a l’elaboració dels índexs de predomini lingüístic i d’interferències s’ha recorregut a 

la realització de tests d’enumeració lèxica. 

Els objectius principals del treball impliquen investigar les relacions dels 

diferents programes educatius amb tota una altra sèrie de variables de tipus 

sociolingüístic. En el disseny de la mostra s’ha vist que les comparacions es realitzen 

bàsicament entre els grups d’alumnes dels programes educatius bilingües amb els grups 

paral·lels d’alumnes de la mateixa escola o localitat que actuen com a grups de control. 

Aquest esquema d’investigació pot considerar-se com un disseny correlacional, també 

anomenat preexperimental. Un exemple típic de disseny correlacional és l’enquesta. És 

tracta d’un tipus de disseny utilitzat amb molta freqüència en la investigació educativa. 

Els dissenys correlacionals es diferencien dels experimentals per l’absència de 

manipulació de les variables que intervenen en la recerca, de manera que l’investigador 

es limita a l’observació del fenomen sense introduir-hi cap tipus de modificació. Cal 

tenir present que la recerca sociològica –o sociolingüística, en aquest cas– és 

inherentment descriptiva i comparativa, i no experimental (Denzin, 19893 : 151 ; Alvira, 

19942 : 97). Conforme es veurà més endavant, en la realització d’aquest treball hi ha 

circumstàncies d’ordre pràctic que limiten molt el disseny d’una investigació de caràcter 

experimental. 

Hi ha diferents tipus de dissenys correlacionals. Aquesta investigació segueix 

l’esquema anomenat de comparació amb un grup estàtic, també conegut com de 

comparació entre un grup experimental i un grup de control sense cap tipus de 

mesurament previ (Campbell & Stanley, 1982 : 29-30 ; Denzin, 19893 : 143 ; Cea, 

1996 : 98). Tal com afirma Denzin, aquest disseny és el preferible d’entre els dissenys 

preexperimentals : “of the three nonexperimental survey designs presented, the static-

group comparison design is preferred because it involves the use of comparison groups” 

(loc. cit.).  

En aquest tipus d’esquema, malgrat que hi ha un grup de control, aspecte aquest 

que no existeix en les altres modalitats d’investigació correlacional, no hi ha un 

mesurament previ al tractament, ni tampoc es compleix la condició de la formació 

aleatòria dels grups experimental i de control. Com indiquen Campbell i Stanley (1982 : 
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29) no hi ha cap mitjà explícit que permeta assegurar que els grups haurien estat 

equivalents de no ser per l’exposició del grup experimental a una variable o 

esdeveniment experimental els efectes del qual s’han de mesurar. Per tant, les 

diferències observades entre els grups poden atorgar-se al reclutament diferencial de les 

persones que componen els grups. Malgrat això, el disseny de la investigació s’aproxima 

molt a un tipus de model quasiexperimental, l’anomenat ex post facto, que es troba a 

mitjan camí entre els dissenys correlacionals i els experimentals. Conforme afirmen 

Campbell i Stanley,  

En la actualidad, la frase experimento ‘ex post facto’ designa los esfuerzos para 
simular la experimentación por medio de un proceso en el que se intenta una 
situación de diseño 3 [el disseny de tipus 3 és el de comparació amb un grup 
estàtic, com el que s’utilitza en aquesta investigació]18 con miras a lograr una 
ecuación pre-X, empleando un proceso de equiparación en atributos pre-X 
(Campbell & Stanley, 1982 : 134-135).19 

Altres autors, com ara Arnau (1978 : 99) o Bisquerra (1989b : 218-219), 

consideren que els estudis ex post facto inclouen, en sentit ampli, tots aquells en què 

s’observa un fenomen una vegada que ja ha ocorregut, com és el cas d’aquest estudi. 

Aquest últim autor, en concret, inclou els estudis correlacionals dins de la investigació 

ex post facto (Bisquerra, 1989b : 219). En tot cas, al llarg del treball s’ha intentat 

sempre que ha estat possible controlar els efectes de les variables que intervenen, cosa 

que fa que el disseny s’aproxime en ocasions als dissenys ex post facto tal i com els 

conceben Campbell i Stanley. En tot cas, cal ser prudents i tenir molt presents les 

limitacions d’aquest tipus d’estudi, que són fonamentalment dues : la impossibilitat de 

manipular la situació experimental i, sobretot, la manca de seguretat que els grups 

experimental i de control siguen realment equiparables (Campbell & Stanley, 1982 : 29, 

123-124 ; Cea, 1996 : 96-101). 

Denzin (19893 : 143) assenyala dos camins per a superar el problema de 

l’esbiaixament en la selecció dels subjectes : la tria aleatòria de les mostres o 

l’aparellament dels subjectes del grup designat i del grup de control en els factors 

personals i socials que es consideren rellevants. Totes dues solucions són problemàtiques 

                                                 
18 L’aclariment és nostre. Es pot consultar Campbell i Stanley (1982 : 22). 
19 El símbol X representa, en l’obra de Campbell i Stanley, l’exposició del grup a una variable o 

esdeveniment experimental, els efectes del qual s’han de mesurar (Campbell & Stanley, 1982 : 18). 
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perquè impliquen conéixer amb profunditat tant les variables que poden intervenir d’una 

manera amagada com les característiques del total de la població estudiada, i 

l’investigador no disposa habitualment d’aquesta informació. Swain i Lapkin (1982) han 

posat de manifest les dificultats d’aplicar aquestes solucions en el cas de l’avaluació dels 

programes educatius bilingües : 

In sum, a major problem in evaluating educational programs is the selection of a 
control group. Typically a control group cannot be selected because : (a) the 
characteristics of the students in the experimental program are not always know, 
(b) the characteristics that are judged significant may be difficult to quantify : 
and (c) at least some of the characteristics may not be present among the 
students in the regular program (Swain & Lapkin, 1982 : 32). 

En aquest treball resulta impossible des d’un punt de vista material, i també ho 

seria des d’un punt de vista ètic i fins i tot legal, l’assignació aleatòria dels subjectes als 

grups experimental i de control. És obvi que no es pot obligar els pares dels alumnes que 

trien aleatòriament un o altre programa educatiu per a escolaritzar els fills per a, anys 

després, poder plantejar una prova de caràcter experimental. Per tant, en el moment de 

realitzar el treball de camp hi havia uns grups ja formats i, a més, es pot tenir la certesa 

que els grups no s’han format a l’atzar, ja que hi ha motius per a pensar que existeixen 

diferències importants entre les famílies pel que fa a aspectes com ara el coneixement i 

l’ús de les llengües, les actituds lingüístiques, la formació dels pares, etc. Per tant, no es 

disposa d’uns grups experimental i de control que siguen realment equiparables en totes 

les variables excepte en les variables independents que es volen investigar.  

L’altra solució apuntada per Denzin, la de l’aparellament dels subjectes, resulta 

també impossible d’aplicar per raons de tipus pràctic : d’una banda, no és possible 

disposar d’informació sobre algunes de les variables rellevants que és segur que 

intervenen, com per exemple les actituds familiars respecte de les llengües, encara que 

aquesta informació podria inferir-se parcialment a partir d’altres variables, com ara la 

llengua utilitzada amb els fills. Però encara que es fes així, hi hauria un altre problema, 

també apuntat per Denzin (loc. cit.), ja que per a realitzar aquest aparellament s’hauria 

de rebutjar una gran quantitat de subjectes de la mostra, de manera que s’introduiria una 

altra font d’esbiaixament i, a més, hi hauria el perill afegit de trobar-nos al final del 

procés amb molts pocs individus que, a més a més, és probable que fossen poc 

representatius de la població que es pretén descriure. En resum, el fet de no disposar 
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d’una solució totalment vàlida per a equiparar realment els grups experimental i de 

control no és un defecte atribuïble al disseny d’aquesta investigació, sinó que és una 

dificultat general que es presenta en l’avaluació dels programes educatius bilingües i 

que, segons Swain i Lapkin, “is a problem without a solution” (1982 : 32). 

De tota manera es poden extraure conclusions importants d’aquest treball, 

encara que es tracte d’un terreny bàsicament descriptiu. Campbell i Stanley (1982 : 123-

124), en comparar els mètodes correlacionals, com el que ací s’utilitza, amb els mètodes 

quasiexperimentals ex post facto, expliquen que en un disseny correlacional es poden 

descobrir moltes situacions naturals independents de X, i moltes altres també de no-X, 

així com diferències concomitants en O.20 Així, per exemple, en molts apartats 

d’aquesta investigació, la X es podria interpretar com els diferents tractaments o 

categories de la variable programa educatiu, que té quatre nivells possibles de menor a 

major presència del català com a llengua vehicular dels ensenyaments. Es veurà, per 

tant, que els valors diferents de X correlacionen amb bastant freqüència amb els 

diversos valors observats (O) de les variables que s’estudien com a dependents. 

Campbell i Stanley continuen explicant que la correlació no implica necessàriament 

causació, però l’absència de correlació pot servir per a eliminar hipòtesis relatives als 

efectes principals de X, de manera que les hipòtesis que no s’eliminen puguen verificar-

se posteriorment mitjançant el mètode experimental. I no s’ha d’oblidar que els 

mateixos autors, tot seguint les teories falsacionistes de Popper, exposen que la 

característica predominant de la tasca de compilació de dades per a provar les teories és 

el rebuig de les hipòtesis inadequades, ja que, en sentit estricte, les hipòtesis d’un 

experiment no poden ser mai “acceptades” com a resultat de les dades obtingudes : 

només cap “rebutjar-les” o “no rebutjar-les” (Campbell & Stanley, 1982 : 72-73). En 

qualsevol cas, aquests autors també avisen sobre els abusos que s’han comés sovint en 

la investigació educativa consistents a fer una interpretació causal de les dades 

correlacionals (Campbell & Stanley, 1982 : 124-127). 

La discussió del disseny de la investigació és important perquè indica els límits 

de la valoració dels resultats. En els treballs realitzats en els àmbits del bilingüisme i de 

l’educació són freqüents les aportacions que es presenten com a experimentals i que 
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difícilment sobrepassen el nivell descriptiu. Això no s’hauria d’interpretar com un 

problema si no fos perquè en ocasions s’intenta forçar l’abast de la investigació i 

extraure’n conclusions causals que no són possibles. De fet, els mètodes descriptius i 

comparatius són plenament recomanables, però se n’han de conéixer els límits 

(Forner, 1993 : 177). 

En el cas present, la validesa interna, és a dir, la possibilitat d’establir relacions 

de causalitat entre les variables independents i les dependents, podria qüestionar-se pel 

fet de no poder manipular la situació experimental i no poder controlar sempre les 

variables que hi intervenen. Per tant, en no poder eliminar les explicacions alternatives 

als resultats que s’obtinguen, no seria possible establir relacions de causalitat. Aquesta 

situació és, com ja s’ha assenyalat, comuna a tots els dissenys correlacionals. En resum, 

es podrà parlar de relacions o de diferències entre les variables que es comparen, però 

seria arriscat en molts casos parlar d’influències o establir relacions de causa-efecte 

(León & Montero, 1993 : 87-89). Aquest treball serà, per tant, bàsicament descriptiu. 

La situació és diferent pel que fa a la validesa externa, o possibilitat de 

generalització dels resultats de la investigació. En el disseny de qualsevol investigació ha 

de primar el tipus de validesa que vol aconseguir-se d’acord amb els seus objectius 

específics. La investigació sociològica –o sociolingüística– intenta sobretot descriure la 

realitat i, per això, ha d’estar orientada principalment a la consecució de la validesa 

externa. Per tant, una investigació com aquesta, que intenta descriure la realitat dels 

programes educatius bilingües en la comarca de l’Alacantí i que bàsicament pretén 

mostrar les relacions existents entre les variables sense aspirar a demostrar l’existència 

de relacions causa-efecte, no ha de preocupar-se excessivament per la validesa interna, 

sinó que ha d’orientar-se a aconseguir la validesa externa i la validesa de constructe21 i, 

en menor mesura, la validesa estadística (Alvira, 19942 : 97-98).  

                                                                                                                                               
20 En l’obra de Campbell i Stanley el símbol O fa referència a un procés particular d’observació o 

mesurament (Campbell & Stanley, 1982 : 18). 
21 Els constructes hipotètics són models teòrics que s’utilitzen en la investigació científica. Són 

conceptes abstractes, difícils de definir i de precisar, que tenen una naturalesa complexa, ja que 
categoritzen una sèrie de fets sota un únic concepte. Són exemples de constructe la intel·ligència, la 
personalitat, l’actitud, l’aptitud verbal, etc. Es consideren com a variables latents, que no es poden 
observar directament per l’investigador. Per això, per a estudiar els constructes s’analitzen variables 
observables que funcionen com a indicadors del fenomen no observable (Visauta, 1989 : 56 ; Bisquerra, 
1989b : 71). Per al concepte de validesa de constructe es pot consultar infra, pàg. 24. 
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Pel que fa a la validesa externa, i amb les limitacions establertes en parlar de la 

mostra, els resultats obtinguts són vàlids per a la població estudiada i es poden exportar 

a altres contextos, si no d’una manera exacta, sí com a tendències generals. Tot i tenir 

presents les característiques excepcionals de l’Alacantí pel que fa a la baixa vitalitat de 

la llengua catalana, convé recordar que en la mostra s’inclouen subjectes de tres 

poblacions (Alacant, Mutxamel i Xixona) amb característiques bastant diferents pel que 

fa a aquest aspecte. També s’ha de considerar la possibilitat de generalitzar els resultats 

en el temps. El fet que la investigació es realitze entre els alumnes que van iniciar els 

programes d’immersió a la comarca li confereix un cert grau d’excepcionalitat. Per això, 

en la mesura que els programes s’estenguen i arriben a capes cada vegada més amples 

de la població, caldrà revalidar-ne els resultats. Un altre aspecte a tenir en compte és 

l’edat. La pràctica totalitat dels alumnes enquestats es troben entre els 13 i els 15 anys. 

L’adolescència és un període de canvi, d’autoafirmació de la identitat individual enfront 

de la familiar. En aquest procés les relacions d’amistat i de grup tenen una gran 

importància en les opinions i les actituds expressades pels individus. La incidència de les 

transformacions pròpies de l’adolescència i del paper fonamental que en aquesta etapa 

presenten les relacions grupals en el desplegament de les actituds lingüístiques ha estat 

assenyalada per algun dels investigadors que han treballat en aquest camp : 

Motivational and physical changes, the growth of Piagetian formal operations, 
changes in self concept, the move away from family identity towards more 
individual and peer group identity may be connected to attitude to Welsh 
becoming less favourable (Baker, 1995 : 61-63). 

Alguns aspectes importants de la investigació, com ara les actituds envers la 

llengua, és probable que varien amb l’edat. Així, per exemple, les recerques realitzades 

al País de Gal·les a partir de la dècada dels cinquanta mostren que a mesura que 

augmenta l’edat millora l’actitud envers l’anglés, la llengua majoritària (Baker, 1988 : 

117-124 ; 1995 : 41-42). Day, en el seu estudi sobre les actituds lingüístiques dels 

xiquets, destaca que els resultats de les diferents investigacions assenyalen l’evidència 

que, en general, “as minority children grown up, their attitudes toward language tend to 

reflect stereotypes of the majority culture toward their speech and themselves” (Day, 

1982 : 131). Per contra, també descriu algunes investigacions en què els resultats són 

diferents. En concret, en cita dues (Anisfeld & Lambert, 1964, i Schneiderman, 1976) 

en què alumnes de llengua minoritària (francés al Canadà) mostren actituds més 
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positives envers la pròpia llengua que envers la llengua dominant. En tots dos casos Day 

assenyala que probablement la causa d’aquestes actituds es deu al fet que aquests 

xiquets assisteixen a escoles que utilitzen el francés com a mitjà d’instrucció (Day, 

1982 : 123). Per tant, s’ha de tenir present que els resultats obtinguts pels alumnes al 

final de l’ensenyament obligatori no necessàriament s’haurien de fer extensius a altres 

etapes de la vida. 

La validesa de constructe és un cas especial del criteri de validesa externa, que 

fa referència al fet que les operacions i procediments que s’han fet servir en l’arreplega 

de dades i els indicadors que s’han utilitzat com a mesura de les variables estudiades es 

corresponguen realment amb els constructes teòrics de la investigació (Alvira, 19942 : 

95 ; Cea, 1996 : 119-121). En resum, es tracta del fet que hi haja una correspondència 

entre els conceptes estudiats –per exemple, el predomini lingüístic, l’actitud lingüística o 

la percepció de la vitalitat etnolingüística subjectiva– i les variables utilitzades per a 

representar-los, de manera que els indicadors utilitzats representen correctament el 

constructe que es vol analitzar. Per això, en cadascun dels estudis realitzats hi ha un 

apartat dedicat a justificar-ne els aspectes teòrics i metodològics, cosa que implica 

l’anàlisi de la validesa del constructe construït. Així, pel que fa al predomini lingüístic, 

s’emprarà el mètode de la triangulació metodològica en les seues dues 

variants (triangulació dins del mètode i triangulació entre mètodes) (Denzin, 19893 : 

243-244) per a garantir la validesa del constructe, ja que la utilització de mètodes 

múltiples en l’arreplega de dades és una manera de garantir aquesta validesa (Alvira, 

19942 : 95-96 ; Cea, 1996 : 121). En el cas de l’estudi de les actituds lingüístiques es 

justifica teòricament i metodològicament la construcció de l’escala d’actituds emprada, i 

després s’analitzen els factors que en formen part, cosa que posa de manifest la relació 

entre l’escala construïda i el constructe investigat. Pel que fa a la percepció de la 

vitalitat etnolingüística subjectiva s’analitza el constructe des d’un punt de vista teòric i 

s’empra com a instrument de mesura un test utilitzat i revalidat en múltiples ocasions i 

en diferents contextos. Malgrat això, també s’analitza l’estructura factorial del 

constructe, cosa que posa de manifest la relació entre el qüestionari utilitzat i el 

constructe de la vitalitat etnolingüística en el context d’aquest estudi. 

Per últim, la validesa estadística és considerada com un cas especial de validesa 

interna, que implica que l’investigador ha de prendre decisions sobre els possibles 
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efectes o relacions que es donen entre les variables, i les possibilitats d’estendre els 

resultats obtinguts en la mostra a la població estudiada. Aquestes decisions s’han de 

prendre tant si la investigació és de caràcter inferencial com si és de tipus descriptiu 

(Alvira, 19942 : 96 ; Cea, 1996 : 120-121). En la pràctica, es tracta d’utilitzar les proves 

de significació estadística per comprovar amb un determinat nivell de certesa –

habitualment el 95% en les ciències socials–, que les relacions que hi ha entre les 

variables no són fruit de la casualitat. Per tal de garantir la validesa estadística de 

l’estudi s’han utilitzat sistemàticament les diferents tècniques d’anàlisi de dades i s’ha 

justificat en cada cas per què s’utilitzen. 

Així doncs, l’anàlisi de la validesa de la investigació es resumeix en dos criteris 

principals (validesa interna i validesa externa), amb dos casos especials cadascun 

(validesa estadística i validesa de constructe). Se sap també que és un efecte general a 

totes les investigacions que l’augment del grau d’un tipus de validesa implica 

normalment la disminució del grau de validesa de l’altre tipus. Per això, s’ha d’intentar 

buscar el compromís entre els diferents tipus de validesa, sense oblidar que el tipus de 

validesa que ha de primar s’ha de correspondre amb els objectius específics de la 

recerca. En una investigació, com aquesta, centrada en l’anàlisi i la descripció de la 

realitat social, és evident que la validesa externa és l’objectiu principal del disseny, 

seguida per la validesa de constructe i la validesa estadística (Alvira, 19942 : 96-97). En 

conclusió, es pot dir que la investigació presenta un disseny adequat pel que fa a la 

validesa externa, a la validesa de constructe i a la validesa estadística, i pel que fa a la 

validesa interna pensem que s’ha utilitzat el millor disseny possible dels que hi ha a 

l’abast. 

1.3.4 L’anàlisi de dades 

El fet que aquest siga un treball sobretot descriptiu no impedeix que s’haja posat 

la màxima cura en la utilització dels mètodes més adequats per a l’examen de les 

relacions que puga haver-hi entre les variables. Per a l’anàlisi de les dades que 

s’investiguen s’han emprat fonamentalment la representació mitjançant gràfics i les 

tècniques d’anàlisi estadística.  
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Les representacions gràfiques són, probablement, la millor manera de presentar 

les dades d’una manera clara, exacta i resumida. El fet que al llarg del treball hi haja una 

utilització abundant de gràfics que es comenten al llarg del text s’ha d’interpretar com 

un desig d’aportar la major quantitat possible de dades de la manera més clara que s’ha 

pogut, ja que, normalment, els comentaris que es fan al llarg del text serviran sobretot 

per a destacar els aspectes més interessants d’aquests resultats. Una anàlisi 

extremadament detallada de tots els gràfics que s’hi inclouen produiria segurament un 

text feixuc, sense aportar més informació realment rellevant. S’ha intentat utilitzar en 

cada cas les representacions gràfiques més adequades a l’estructura de les dades i que, 

al mateix temps, mostressen amb més claredat les relacions entre variables que es volen 

posar de manifest. Com que les variables utilitzades són en molts casos categòriques –de 

tipus nominal o ordinal–, s’utilitzen amb freqüència gràfics de barres (o de columnes) 

simples i múltiples per a representar freqüències i percentatges, i gràfics de columnes 

compostes de base 100% per a comparar els percentatges d’una variable segons les 

categories d’una altra. Per a la representació de variables contínues o de distribucions 

s’utilitzen els histogrames i els gràfics de caixa.22 

Les proves estadístiques d’anàlisi de dades precisen d’una explicació més 

tècnica. En analitzar les relacions entre les diferents categories de les variables s’hi 

poden descobrir diferències. L’anàlisi de dades permet establir amb precisió en termes 

de probabilitat si aquestes diferències són reals, i per tant si les poblacions de què 

procedeixen són realment distintes en aquest aspecte, o si són diferències d’una 

magnitud reduïda que poden ser degudes simplement a l’atzar. Encara que els grups de 

control que s’utilitzen no són exactament equivalents als grups experimentals, cosa que 

limita la possibilitat d’establir relacions de causa-efecte, sí que cal determinar si les 

diferències de percentatges que s’obtenen en la mesura d’una variable (dependent) per a 

les diferents categories d’una altra variable (independent) són suficientment importants 

perquè es puga tenir la seguretat que no són degudes a la casualitat. 

Les variables utilitzades en l’estudi estan mesurades en diferents escales.23 Hi ha 

variables que són simplement nominals, com ara el sexe o la localitat de residència dels 

                                                 
22 Es pot veure una explicació detallada dels diferents tipus de gràfics emprats a Alaminos (1993). 
23 S’ha seguit la classificació clàssica de Stevens (1951). 
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enquestats. D’altres variables, la majoria de les que provenen de les enquestes 

realitzades, segueixen una escala ordinal. Totes dues classes de variables, nominals i 

ordinals, són categòriques, és a dir, que presenten valors discrets que s’agrupen per 

categories. No és casualitat que la majoria de variables de l’estudi siguen ordinals, 

perquè les variables nominals i, sobretot, les ordinals, solen ser molt freqüents en la 

investigació social (García Ferrando, 1992 : 37). També s’han construït al llarg del 

treball algunes variables numèriques, com ara l’escala d’actituds, l’escala que mesura 

l’opinió sobre la pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema comú de la 

llengua catalana o el Coeficient de Bilingüitat. 

Com que la majoria de les dades analitzades en l’estudi estan mesurades en una 

escala com a màxim ordinal, s’hi utilitzen sovint proves d’estadística no paramètrica, ja 

que aquest tipus de proves és especialment útil quan hom disposa de variables 

mesurades en escales ordinals o nominals, i també amb les variables quantitatives quan 

no s’acompleixen els supòsits paramètrics (García Ferrando, 1992 : 156-157 ; Bisquerra, 

1987 : 223). La tècnica estadística bàsica utilitzada per a l’estudi de les relacions entre 

les variables categòriques (nominals i ordinals) és l’anàlisi de les taules de 

contingència.24 L’anàlisi i la comparació dels percentatges de la variable dependent per 

a les diferents categories de la variable independent és, segurament, la millor manera 

d’analitzar les relacions entre les variables en la taula de contingència (Sánchez Carrión 

1996 : 267). Aquesta anàlisi es realitza conjuntament sobre els gràfics que resumeixen la 

informació i sobre les taules de contingència : en els gràfics s’observen amb claredat les 

tendències que adopta la distribució de la variable dependent respecte de les categories 

de la variable independent, i les dades numèriques de les taules de contingència 

permeten ratificar les conclusions de les anàlisis gràfiques i presentar-les amb major 

exactitud. 

Com ja s’ha avisat, l’anàlisi de taules de contingència és una de les tècniques 

estadístiques que més s’han utilitzat per a l’anàlisi de dades. És per això que en aquest 

                                                 
24 Hi ha gran quantitat de manuals d’estadística que expliquen l’anàlisi de dades a partir de taules de 

contingència. Potser l’obra clàssica per excel·lència de l’estadística no paramètrica és la de Siegel 
(19913). S’ha seguit aquesta obra i també les interessants aportacions de Sánchez Carrión (1996), entre 
d’altres. Des d’un punt de vista sociolingüístic, hom pot veure’n explicacions i exemples de l’ús a Fasold 
(1996 : 155-160), Davis (1988 : 225-240), Miller (1988 : 465-466), Silva-Corvalán (1989 : 49-56) o 
Moreno Fernández (1990 : 140-146). 
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apartat cal estendre’s una mica per explicar alguns dels aspectes relacionats amb 

l’anàlisi estadística de les taules de contingència, ja que això permetrà més endavant 

estalviar moltes explicacions i alguna justificació.25 En les taules de contingència que es 

presenten s’ha col·locat, com sol ser habitual, la variable dependent en les columnes i la 

variable independent en les files.26 En cadascuna de les caselles que hi ha en la 

intersecció de columnes i de files s’inclou normalment la següent informació : a) la 

freqüència observada al creuar les categories de les dues variables (Count) ; b) la 

freqüència que segons el càlcul de probabilitats caldria esperar si les dues variables 

fossen independents (Exp Val) ;27 c) el percentatge de les files, és a dir, els percentatges 

de les categories de la variable independent per a cadascuna de les categories de la 

variable dependent (Row Pct) ; d) els residus estandarditzats i ajustats segons el 

procediment de Haberman (Adj Res).28 Lògicament, també s’aporten els valors dels 

marginals totals de les files i de les columnes (Row Total i Column Total). 

L’anàlisi dels residus (diferències entre les freqüències observades i les 

freqüències esperades en cada casella de la taula) serveix per a fer un estudi més 

detallat de la relació entre les categories de les dues variables en cadascuna de les cel·les 

de la taula de contingència. Els residus estandarditzats i ajustats, que s’inclouen, tenen 

una distribució aproximadament normal, amb mitjana igual a 0 i desviació típica igual a 

1, i s’interpreten igual que qualsevol valor d’una variable estandarditzada en una 

distribució normal : els valors superiors a ±1.96 es diferencien de 0 (la mitjana) amb una 

probabilitat superior al 95%. Per tant, quan en una casella hi ha valors dels residus 

estandarditzats i ajustats superiors a ±1.96, es pot tenir la seguretat, amb una probabilitat 

d’equivocar-se inferior a 0.05, que les diferències entre les freqüències observades i les 

                                                 
25 Probablement, si aquest estudi es realitzés en una altra àrea científica no seria oportú estendre’s gaire 

en aquesta qüestió, però en el camp de la filologia pot ser convenient atés que l’anàlisi de dades 
estadístiques no forma part habitualment de la formació –almenys la inicial– dels filòlegs.  

26 En algun cas en què això no ha estat possible per tal d’adaptar la forma de la taula al format imprés, se 
n’avisa i, en comptes d’aportar el percentatge de les files s’inclou el percentatge de les columnes, o bé tots 
dos percentatges.  

27 Es calcula multiplicant els totals marginals comuns de la fila i de la columna on es troba la casella i 
dividint el resultat pel nombre total de casos (Siegel, 19913 : 131). 

28 Es calculen dividint els residus de cada cel·la per l’estimació del seu error típic. Es pot veure el 
procediment de càlcul en Sánchez Carrión (1996 : 264-265) o en Manzano (1995 : 268-270). 
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freqüències esperades en aqueixa casella no són degudes a l’atzar (Sánchez Carrión, 

1996 : 264-265 ; Garrido & Álvaro, 1995 : 184-185).29 

S’ha dit adés que l’anàlisi de dades permet establir amb precisió en termes de 

probabilitat si les diferències que hi ha (de freqüències o de percentatges), són reals, i 

per tant si les poblacions de què procedeixen són realment distintes en aquest aspecte, o 

si són diferències que poden ser degudes simplement a l’atzar. En l’anàlisi de taules de 

contingència, és el valor de l’estadístic khi quadrat (χ2) el que habitualment es fa servir 

per a comprovar l’existència global de relació entre les dues variables i la probabilitat 

que aquesta relació siga estadísticament significativa. El programa estadístic que s’ha 

utilitzat (SPSS)30 calcula l’estimació del valor de l’estadístic khi quadrat de Pearson i 

altres estadístics relacionats : la Raó de Probabilitat (Likelihood Ratio) i el Test 

d’Associació Lineal de Mantel-Haenszel (Linear-by-Linear Association). A més, utilitza 

el mètode de Montecarlo per a calcular el valor exacte d’aquests mateixos estadístics i 

per a calcular l’extensió del Test Exacte de Fisher per a taules de contingència majors 

de 2 × 2 (Mehta & Patel, 1995 : 129-143). En general, totes aquestes mesures solen 

coincidir i calculen la probabilitat que les diferències obtingudes en les taules de 

contingència entre les freqüències observades i les freqüències esperades siguen 

degudes a l’atzar. Però el Test d’Associació Lineal de Mantel-Haenszel, com es veurà 

tot seguit, només pot tenir-se en compte si les dades de la taula de contingència són 

ordinals, i no ha d’usar-se amb dades nominals (Norušis, 1993 : 176-179, 186 ; 257-

346 ; Mehta & Patel, 1995 : 151-160).  

Quan en una taula de contingència el nombre de cel·les amb freqüències 

esperades menors de 5 és superior al 20%, o hi ha alguna cel·la amb freqüència esperada 

menor que 1, no pot utilitzar-se l’estimació de l’estadístic khi quadrat calculada segons 

el mètode asimptòtic (Siegel, 19913 : 137 ; Davis, 1988 : 232),31 que és la que hi ha a les 

taules estadístiques i la que calculen habitualment els programes d’estadística per a 

ordinador, ja que aquest mètode suposa l’existència d’una quantitat suficientment gran 

                                                 
29 Es pot veure un exemple de l’ús dels residus estandarditzats i ajustats en un treball de l’àmbit de la 

psicologia social del llenguatge en l’article de Currie i Hogg (1994 : 106). 
30 En concret s’ha utilitzat el Programa Base de la versió 6.1.3 per al Windows i diversos mòduls 

d’ampliació (Estadístiques Professionals, Estadístiques Avançades, Categories i Proves Exactes). 
31 En les taules de 2×2 la totalitat de les freqüències esperades ha de ser major de 5 (Davis, 1988 : 232). 
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de casos que s’ajusten a una distribució concreta : poc dispersa, amb pocs empats, 

equilibrada i ben distribuïda (Mehta & Patel, 1995 : 12). El programa estadístic avisa 

d’aquesta circumstància amb frases com, per exemple : Minimum Expected Frequency - 

.473 ; Cells with Expected Frequency < 5 - 8 of 12 (66.7%). 

La solució habitual consisteix a reduir el nombre de categories tot unint les 

categories adjacents, però això no sempre és possible (Siegel, 19913 : 137, 209). Una 

altra solució és calcular el valor exacte del nivell de significació, però encara que el 

conjunt de dades siga relativament petit, és normal que siga massa gran per a poder 

realitzar el càlcul de la probabilitat exacta, ja que això implica una potència de càlcul 

superior a la dels ordinadors personals. En aquests casos, el mètode de Montecarlo 

permet calcular una estimació no esbiaixada del nivell de significació exacte sense els 

requeriments del mètode asimptòtic (Mehta & Patel, 1995 : 1-4). Evidentment, són 

sempre preferibles i més exactes els càlculs dels valors exactes fets segons el mètode de 

Montecarlo a les estimacions fetes segons el mètode asimptòtic. Respecte a quin és el 

millor mètode per a calcular la probabilitat quan les dues variables són nominals 

(Pearson, Raó de Probabilitat o Test Exacte de Fisher) no hi ha acord entre els 

especialistes (Mehta & Patel, 1995 : 135-136). Quan es tracta de comparar dades 

mesurades en una escala nominal ens fixem normalment en el valor exacte de 

l’estadístic khi quadrat de Pearson, que sol ser el més conservador, calculat segons el 

mètode de Montecarlo. 

Una situació diferent es dóna quan una o les dues variables de la taula estan 

mesurades en una escala almenys ordinal. Quan la variable dependent de la taula de 

contingència (la que normalment ocupa les columnes) està mesurada en una escala 

ordinal, el millor estadístic per calcular la probabilitat que les diferències siguen 

estadísticament significatives és el Test de Kruskal-Wallis, també anomenat Prova H de 

Kruskal-Wallis o ANOVA d’un factor de Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis 1-Way Anova) 

(Mehta & Patel, 1995 : 145). El programa informàtic que s’ha utilitzat no inclou en 

l’eixida de les taules de contingència el valor d’aquest estadístic ni el càlcul de la 

probabilitat associada, però sí que permet calcular-lo per separat com a prova estadística 

no paramètrica. Per això, quan la taula de contingència analitzada té la variable 

dependent mesurada en una escala ordinal i la independent és nominal s’inclou a 

continuació de la taula de contingència el resultat del Test de Kruskal-Wallis i el valor 
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exacte de la probabilitat associada a aquest estadístic calculat amb el mètode de 

Montecarlo. El Test de Kruskal-Wallis s’assembla a una prova d’anàlisi de la variància 

d’un factor, i té una potència estadística gairebé equiparable –95.5% de l’ANOVA 

(Siegel, 19913 : 225). Té també l’avantatge que ofereix la mitjana dels rangs de la 

variable dependent per a les categories de la variable independent, cosa que permet 

comparar les diferències entre les dues variables d’una manera més resumida que en la 

taula de contingència. 

Per últim, també pot ocórrer que les dues variables de la taula de contingència 

estiguen mesurades en una escala almenys ordinal. En aquest cas, l’estadístic adient per 

a calcular la intensitat de la relació entre les variables i la probabilitat que les diferències 

obtingudes siguen degudes a l’atzar és el Test d’Associació Lineal de Mantel-Haenszel 

(Mehta & Patel, 1995 : 151-152, 157-160), el valor del qual ja s’ha vist que l’ofereix el 

programa estadístic en el procediment d’elaboració de taules de contingència. També 

aporta, lògicament, el càlcul de la probabilitat associada, tant l’estimació feta pel 

mètode asimptòtic com el càlcul del valor exacte realitzat mitjançant el mètode de 

Montecarlo, que és el que es tindrà en compte. 

Encara que en el treball s’utilitza amb molta freqüència l’anàlisi de taules de 

contingència, també s’utilitzen en diverses ocasions altres proves estadístiques, tant de 

l’estadística no paramètrica com de la paramètrica, amb finalitats diverses : comprovar 

correlacions, comparar mitjanes aritmètiques, contrastar els supòsits paramètrics, 

analitzar la fiabilitat d’una escala, etc. i, fins i tot, es fa ús de proves estadístiques 

multivariables (anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències). Són, en 

general, proves conegudes, i com que l’ús que se’n fa és més puntual, s’explicaran en el 

seu moment d’una manera contextualitzada les raons per a l’ús d’aquestes proves, la 

finalitat que es persegueix en emprar-les i els detalls concrets de l’aplicació. 




